
 

 

   

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Kerangka Teoritis  

   Upaya Guru 

a. Pengertian Upaya  

Upaya menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga,pikiran,untuk 

mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha ,akal,ikhtiar untuk 

mencapai suatu maksud memecahkan persoalan dan menacari jalan 

keluar 
15

 

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu tidak mesti di lembaga pendidikan forma,tetapi 

bisa juga di mesjid,di surau/mushallah, di rumah dan sebagai nya. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 

adalah pendidik profesional dengan membimbing mengarahkan, 

melatih,menilai dan  megevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah 
16

 

 

                                                           
15Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal1250 
16Nasrul HS, Profesi dan Etika Keguruan Yogyakarta 2012 hal 19  



   
 

b.  Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Membaca 

Beberapa upaya meningkat kan minat baca   

   Faktor bahan pengajaran  

a) Belajar memahami gagasan  

Guru hendaknya menjelaskan bagaimana cara memahami 

gagasan yang terdapat dalam bacaan. Banyak siswa yang kurang 

berminat dalam membaca karena mereka tidak mengerti gagasan 

yang ada dalam bacaan. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa 

membaca itu umumnya teks notifikasi sekali. Sebenarnya mereka 

tidak paham bagaimana menangkap ide-ide yang terdapat dalam 

bahan bacaan. Persoalan  ini secepatnya di perkenalkan oleh guru 

kepada siswa,sehingga tidak adalagi permasalahan tentang itu. 

Ada tiga unsur yang harus di perhatikan dalam memahami bacaan 

tiga unsur itu adalah kata,kalimat dan paragraf. 

b) Bahan latihan yang bervariasi  

Melalui pengajaran guru dapat mengarah kan siswa 

memahami dan menafsirkan bahan bacaan. Untuk mencapai 

maksud itu bahan bacaan ysng bersifat umum tetapi juga bahan 

bacaan yang bersifat khusus.Misal nya guru dapat  memilihkan 

bacaan yang sesuai dengan minat dan perkembangan siswa  

   Faktor penunjang  

a) Suasana belajar  

Yang harus di perhatikan agar siswa lebih bergairah 

melakukan kegitan membaca, diantaranya jumlah siswa yang tidak 



   
 

terlalu banyak dalam satu kelas. Suasana yang nyaman,dan 

keadaan yang tertata rapi dalam membaca sangat di perlukan. 

b) Catatan siswa  

Sebelum siswa melaukan kegitan membaca mereka harus 

mempersiapkan perlengkapan diantaranya buku catatan. Catatan 

siswa dapat berupa sebuah buku, atau kertas-kertas buram. Dan 

yang lebih menarik serperti kertas dupliktor yang sejenis nya 

berukuran 10X5cm. Cara penggunaan catatan kaki misalnya, 

sebelum membalik halaman dan membaca nya, siswa terlebih 

dahulu mencatat judul buku,nama pengarang,tahun terbit,serta 

penerbit. Gunanya sebagai penanda baca. Dengan cara itu siswa 

akan terbiasa membaca pemahaman yang baik, siswa tanggkap 

bacaan yang sedang di hadapi nya. 

c) Perpustakaan sekolah  

Menumbuhkan minat baca erat sekali hubungan nya dengan 

perpustakan. Karena itu guru perlu memperkenalkan siswa dengan  

perpustakaan. Guru memberi petunjuk kepada siswa agar terampil 

dan menggunakan katalog,mencari buku dan mencatat keterangan-

keterangan dari buku yang mereka perlukan. Pada waktu- waktu 

senggang guru menganjurkan supaya siswa pergi ke perpustakaan. 

Guru memberikan informasi tentang buku-buku yang baik untuk 

dibaca  

 



   
 

   Faktor guru  

a) Guru adalah pembaca yang baik  

Guru hendaknya memberikan contoh kepada siswa 

bagaimana membaca yang baik misal nya dari segi pemenggalan 

kalimat dari segi intonasi dari segi gaya atau ekspresi dan dari segi 

sikap membaca itu sendiri. Penampilan guru yang baik dalam 

membaca sangat lah berpengaruh sekali dalam menumbuhkan 

minat baca siswa dengan sendirinya siswa dapat 

mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan cara gurunya 

membaca. Dengan demikian siswa dapat terpancing gairahnya 

melakukan kegiatan membaca. 

b) Guru membagikan pengalaman membacanya  

Guru hendaknya  membagikan pengalaman membaca 

kepada siswa tentu saja hal ini dapat di selipkan dalam proses 

belajar mengajar berlangsung, Misalnya guru memberikan contoh-

contoh pembahasan dengan informsi-informasi yang di dapatnya 

dari bacaan. Dengan demikian siswa merasa terpancing untuk 

sering melakukan kegiatan membaca  

c) Guru mempersiapkan diri dengan baik  

Sebelum pengajara dimulai jauh sebelumnya guru 

membekali dirinya semaksimal mungkin. Dengan kata lain guru 

mempersiapkan diri nya dengan bahan-bahan secara matang seperti 

bahan-bahan latihan atau materi bahan itu sendiri. Jika tanggapan-



   
 

tanggapan atau pertaanyaan-pertanyaan dari siswa, guru secara 

spontan dapat mengatasi atau mencarikan jalan keluarnya dengan 

baik. Guru yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik disaat 

mengajar jelas akan mematikan minat membaca yang ada pada 

siswa 
17

 

Sejalan dengan berkembang nya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, banyak sekali bermunculan barang-barang elektronik 

yang menarik perhatian peserta didik yang lebih cendrung 

meluangkan waktunya dengan hanya memainkan handphone 

ditimbang membaca buku. Sekolah pun jika tidak ada pekerjaan 

rumah yang harus mereka kerjakan memuat peserta didik malas 

untuk belajar bahkan malas untuk sekedar membaca. Perpustakaan 

sekolah juga sering akan peminat. Hal ini di tunjukan dengan 

frekuensi peserta didik yang berkunjung untuk membaca atau 

meminjam koleksi buku di perpustakaan. Harus diakui bahwa 

faktor buku berpengaruh terhadap minat baca siswa, banyak 

koleksi buku dan selalu ada yang baru menjadi perangsang bagi 

siswa untuk mau membaca.  Untuk itu pengelola perpustakaan dan 

guru hendaknya supel dan ramah dalam melayani pengunjung 

perpustakaan. Lingkungan perpustakaan yang menawarkan 

kenyamanan, penting untuk diadakan misalnya ruang perpustakaan 

                                                           
17Yurni Karim, Upaya Meningkatkan Minat Baca, DEIKSIS, Vol. 06, No. 01. Januari-April 

2014. Diambil dari http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Deiksis/article /download/514/792   

tanggal 20 Agustus 2017. 



   
 

di pilah menjadi dua bagian yakni tempat untuk peserta didik yang 

ingin membaca dengan lesehan dan tempat peserta didik yang bisa 

membaca dengan duduk.
18

 

Adapun indikator-indikator Upaya guru meningkatkan 

minat membaca siswa melalui perpustakaan adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengadakan kegiatan yang menarik siswa untuk membaca  

b. Melaksanakan kunjungan ke perpustkaan sekolah bersama 

siswa  

c. Menugaskan siswa untuk membaca dan meringkas minimal 

satu buku setiap bulan  

d. Menugaskan siswa membuat kliping dari majalah dan surat 

kabar  

e. Menugaskan siswa menjawab soal dan mencari infomasi yang 

bersumber dari buku perpustakaan 
19

 

Minat baca juga dapat  di definisikan sebagai bentuk prilaku 

terarah guna  melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan 

yang kuat. Disini minat baca dapat diartikan sebagai keinginan yang kuat 

dari seseorang untuk membaca 
20

 

Upaya guru dalam meningkatkan minat baca sangatlah penting yang 

harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat baca adalah dengan 

cara menganjurkan dan mewajibkan peserta didik untuk sering membaca. 

                                                           
18 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Ar-ruzz Media Yogyakarta 2016 hal 115 
19 Farida rahim  Op.Cit hal 133 
20 Dalman Op.cit hal 142 



   
 

Hal yang dapat di lakukan  misal nya dengan memberikan tugas yang 

berkaitan dengan mata pelajaran untuk mengunakan refrensi perpustakaan, 

baik perpustakan sekolah maupun perpustakaan umum.
21

 

   PengertianMinat Membaca  

Minat adalah kecendrungan yang menatap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivias itu secara konsisten dengan rasa 

senang.
22

 

Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi yang di 

sampaikan secara verbal dan merupakan hasil ramuan 

pendapat,gagasan,teori-teori, hasil penelitian para ahli untuk di ketahui dan 

menjadi pengetahuan siswa. Kemudian pengetahuan tersebut dapat di 

terapkan dalam berfikir,menganalisis,bertindak, dan dalam pengambilan 

keputusan. Seseorang siswa yang memiliki hobi membaca sudah merupakan 

modal dalam belajar,sebaliknya seorang siswa yang malam membaca maka 

akan jauh dari pengetahuan.  

Pengertian membaca juga berarti belajar. Maksudnya kandungan 

dalam bahan bacaa dapat di pahami, dan ilmu yang telah di kuasainya dan 

dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan,pengalaman,dan 

mengembangkan potensi pada dirinya. Membaga dalam pengertian yang 

                                                           
21 Sutarno NS Gemar Membaca Jala Permata Jakarta 2006 hal 49 
22 Syaiful Bahri Djaramah Psikologi Belajar Pt. Rineka cipta Jakarta  2008 hal 166 



   
 

luas adalah mempelajari segala seseatu yang ada di dunia dan segala isinya. 

Semua nya selalu berjalan beraturan dan tertib . 
23

 

Minat baca berarti suatu keinginan atau kecendrungan hati yang tinggi 

terhadap bahan bacaan atau koleksi perpustakaan yang diminati oleh 

seseorang atau sekelompok orang daam masyarakat masyarakat adalah yang 

mengandung manfaat,nilai,yang sesuai dengan apa yang di kehendaki noleh 

pembaca yang bersangkutan 
24

 

Membaca membutuhkan keterampilan dan pembiasaan, banyak orang-

orang yang rajin membaca akan tetapi dia tidak menemukan apa apa dari 

bacaanya, demikian juga memebaca adalah pekerjaan yang berat,sering kita 

melihat orang yang membaca sekitar beberapa menit mata nya memerah dan 

menguap 
25

 

Minat adalah suatu dorongan keinginan dan kecendrungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu. Minat baca berarti suatu dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk membaca. Seseorang membaca buku-buku bacaan yang 

dapat memuaskan atau menyenangkan hatinya. Untuk bisa mengembangkan 

minat baca membaca di perlukan syarat-syarat tertentu yakni, adanya 

dorongan-dorongan untuk dapat memahami tentang apa yang terkandung di 

dalam buku bacaan tersebut, adanya daya tarik dari bahasa bacaan, seperti 

desain sampul,warna dan perwajahan,adanya sumber atau bahan tersebut 

memberikan manfaat,nilai ataupun makna bagi pembacanya. 

                                                           
23 Sutarno NS. Op.Cit hal 50  
24 Sutarno Ns Manajemen CV. Sagung Seto Manajemen Perpustakaan Jakarta 2006 hal 107  
25Martinis Yamin  Kiat Membelajarkan Siswa Ciputat 2013 hal 106 



   
 

Untuk mengembangkan minat baca seseorang memerlukan suatu 

proses ,waktu kesabaran dan usaha terus-menerus yang panjang. Tidak 

secara tiba-tiba, terjadinya minat dan budaya memerlukan proses sebagai 

berikut. Adanya dasar pengertian bahwa membaca itu perlu, terpuruknya 

suatu kegemaran dan kesenangan, terbentuknya suatu kebiasaan membaca, 

terbentuknya suatu kondisi dimana membaca merupakan kebutuhan, dan 

tersedianya sumber bacaan yang memadai
26

 

Oleh sebab itu minat akan terbentuk dan berkembang baik dengan 

ketersedian dan pengaruh oleh beberapa faktor faktor sebagai berikut  

a. Mesti di mulai dari dalam diri orang yang bersangkutan. Tumbuh nya 

rasa keingintahuan, dorongan,kemauan,semangat dan motivasi 

b. Adanya unsur dari luar orang yang bersangkutan yang bisa dan mampu 

mempengaruhi,menarik,memberikan dan menimbulkan keinginan  

c. Dilakukan secara teratur dan terlanjut dalam jangka waktu yang lama 

d. Tersedia bahan-bahan  dan sumber bahan yang cocok dengan kebutuhan 

e. Bacaan-bacaan tersebut dapat di harapkan memberikan manfaat bagi 

pembacanya 
27

 

 Untuk meningkatkan minat baca murid-murid tidak bisa terlepas 

dari pembinaan kemampuan membaca murid-murid, sebab untuk menjadi 

seseorang yang senang membaca tentunya harus mampu membaca. Tanpa 

memiliki kemampuan membaca tidak mungkin merasa senang membaca. 

Sudah barang tentu pembinaan kemampuan membaca dalam rangka 

                                                           
26 Sutarno NS, op.cit hal 261 
27 Sutarno NS, Op.Cit hal 22 



   
 

pembinaaan dan pengembangan minat baca murid-murid akan berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat sekolah nya, semakin tinggi tingkat seolah maka 

semakin ringan pula pembinaan nya sebab semakin tinggi tingkatan sekolah 

seseorang akan lebih mampu membaca.Disekolah mungkin saja ada murid-

murid yang senang membaca. Rasa senang membaca dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain karena ia tahu manfaat membaca, ia menyadari 

bahwa buku-buku dan bahan pustaka lain nya yang baik dapat memperluas 

pengetahuannya, salah satu tugas guru dalam memfungsikan perpustakaan 

sebagai pusat sumber belajar adalah menumbuhkan rasa senang membaca 

pada murid-murid, sebab apabila pada diri murid-murid akan senang 

mebaca dan memanfaatkan perpustakaan sekolah semaksiml mungkin
28

 

Pembinaan minat baca adalah sesuai dengan jenis perpustakaan dan 

kelompok pemakainya, akan tetapi secara realistis yang masih perlu 

dilakukan pembinaan adalah pemakai perpuastakaan umum dan 

perpustakaan sekolah. untuk perpustakaan yang lain masih harus di 

sesuaikan dengan situasi dan kondisi perpustakaan dan pemakai yang 

bersangkutan. Karena ada perpustakaan dan pemakainya yang secara teoritis 

tidak usah dilakukan pembinaan minat bacanya, bagi kelompok itu, 

membaca sudah menjadi kebutuhan yang harus di penuhi. Yang dimaksud 

kan adalah perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan 

penelitian/dokumentasi.Untuk mengembangkan minat baca seseorang 

terdapat hal yang mesti dikerjakan antara lain :  

                                                           
28Drs.lbrahim bafadal Op.Cit hal 203 



   
 

a. Dimulai sejak usia dini  

b. Dilakukan terus-menerus 

c. Disediakan sumber bacaan yang memadai 

d. Dirasakan memperoleh manfaat  

e. Di lakukan secara bertahap  

f. Dilibatkan pihak pihak atau unsur-unsur yang terkait dan berkompen dan 

bertanggung jawab 
29

 

Hernowo mengatakan bahwa diantara semua teknik yang 

ada,membiasakan diri untuk mau membaca setiap hari merupakan teknik 

yang paling ampuh dan pasti akan mendatangkan kesuksesan. Membaca 

merupakan keterampilan. Jika kita mau membiasakan diri untuk membaca 

setiap hari 10 hingga 15 menit, tentulah kemampuan membacakita terus 

meningkat, tentu saja memulainya tidak lah mudah. secara terlebih 

terperinci,ia memberikan beberapa strateginya pertama karena hernowo tahu 

bahwa membaca itu bukan kegiatan yang enteng, ia berjanji kepada dirinya 

sendiri agar terbiasa untuk melakukan nya, ia juga berjanji untuk membaca 

setiap hari. Sebab, jika sampai satu hari saja terlena dengan tidak 

membaca,akan sulit untuk membsngkitkan kemauan membacanya. 

Akhirnya dia harus membaca setiap hari ia mampu membaca 10-15 menit. 

Hasilnya  setiap hari ia mampu memenuhi janji nya membaca di waktu 

senggang 
30
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Minat besar pengaruh nya terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang 

berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan 

sungguh-sungguh karena adanya daya tarik baginya . Anak didik mudah 

menghapal pelajaran yang menarikya. Proses belajar akan lancar bila 

disertai dengan minat.  

Adapun ciri- ciri  minat baca adalah sebagai berikut :  

a. Mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan  

b. Terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap,dan cara berpikir  

c. Tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu 

masalah  

d. Ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja  

e. Semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan  

f. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental  

g. Minat bergantung pada kesiapan belajar  

h. Minat diperoleh dari budaya  

i. Minat di pengaruhi oleh bobot emosi 
31

 

j. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta teori prinsip dan pengetahuan dan 

informasi  

k. Keadaan lingkungan fisik yang memadai dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik  
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l. Keadaan sosial yang kondusif maksudnya adanya iklim yang selalu 

dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca  

m. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual  

n. Berprinsip bahwa membaca merupakan kebutuhan rokhani
32

 

   Literatur ekonomi  

Kegiatan ekonomi semakin berkembang informasi penawaran 

produk jasa termasuk dalam bidang investasi semakin mudah di dapat. 

prinsipnya literatur ekonomi bukan sekedar pengetahuan juga sebagai alat 

memahami persoalan ekonomi sehingga masyarakat bisa memutuskan 

prilaku ekonomi dengan cerdas. Untuk meningkatkan kesejahteraan. 

literatur ekonomi masyarakat ini harus terus ditingkatkan, literasi pada 

dasarnya mengacu pada kemampuan membaca dan  menulis. Kemampuan 

ini tidak terlepas dari kemampuan berbicara. Dengan demikian literasi 

identik dengan kemampuan menyeluruh berbahasa yang terdiri untuk 

menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat 

keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu 

dan masyarakat dan untuk memungkinkan partisipasi yang lebih baik dalam 

kehidupan ekonomi. Luasnya ilmu ekonomi dan terbatasnya waktu yang 

tersedia membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada 

pembelajaran ekonomi di SMA khususnya dibatasi dan di di fokuskan pada 

fenomena-fenomena empirik ekonomi yang ada di sekitar peserta didik 

sehingga peserta didik dapat merekam peristiwa ekonomi yang terjadi di 
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sekitar lingkungan dalam mengambil manfaat untuk kehidupan yang lebih 

baik
33

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitan yang relevan adalah penelitian yang di gunakan sebagai 

perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah dilakukan di antarara nya : 

   Upaya meningkatkan minat baca oleh Yurni karim tahun     

Membaca mempunyai peranan sosial yang amat penting dalam 

kehidupan manusia, Minat siswa terhadap membaca dewasa ini belumlah 

dapat dikatakan memadai dalam menunjang kelancaran pengajaran 

membaca, bertolak dari kenyataan tersebut, upaya guru dalam 

meningkatkan minat baca siswanya dengan berbagai faktor, pertama 

faktor bahan pengajaran siswa memahami gagasan dengan baik memiliki 

kosakata yang banyak, menafsirkan dan mengambil suatu kesimpulan 

bacaan yang  tepat dan mampu melakukan kegiatan membaca secara bak 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bahan pengajaran yang 

bervariasi, selain faktor pengajaran faktor lain dapat menunjang 

meningkatkan minat minat baca adalah susasana yang baik  di saat 

membaca,membuat catatan dari bacaan itu dengan teratur, menggunakan 

kamus,memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk kegiatan membaca, dan 

menciptakan perpustakaan pribadi dari buku-buku yang dibaca dan 
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guntingan karangan-karangan yang diambil dari media cetak seperti surat 

kabar,majalah,atau sumberlainnya, yang tak kalah pentingnya dalam 

meningkatkan minat baca siswa ialah faktor guru itu sendiri. Guru harus 

berperan sebagai pembaca yang terbaik guru memiliki pengetahuan 

membaca yang baik, guru membagi pengalamannya membaca kepada 

siswa dan guru mempersiapkan atau membekali dirinya dengan bahan 

bacaan tertentu. Persamaan penelitian yaang dilakukan yuni karim dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya guru 

meningkatkan minat baca. Sedangkan penulis juga meneliti upaya guru 

meningkatkan minat membaca sedangkan perbedaan dengan  penelitian 

yuni karim dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih memfokuskan 

meningkatkan minat baca literatur ekonomi, Sedangkan Yuni karim lebih 

memfokuskan minat baca pada semua buku pelajaran yang berada di 

perpustakaan 
34

 

   Peranguruh Guru Pkn dalam menumbuh kembangkan minat baca siswa 

Oleh Niki Fitri RahardiniTahun 2013 

Upaya peningkatan aktivitas membaca siswa sangat erat kaitannya 

dengan keberadaan perpustakaan di sekolah. Di antara peranan guru 

adalah sebagai motivator, dinamisator dan lain sebagainya menjadi sangat 

penting dalam dunia pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh digambarkan dan dianalisis 

dengan jelas dengan jelas, sehingga mendapatkan hasil tentang upaya apa 
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yang dilakukan oleh guru Pkn dalam menumbuhkembangkan minat baca 

siswa di SMA Kemala Bhayangkari I Surabaya yaitu dengan cara metode 

mengajar guru PKn harus lebih menarik dan banyak ideuntuk memilih 

media atau metode mengajar, menekankan siswa untuk sering 

mengunjungi perpustakaan yang sudah tersedia di sekolahan, setiap 

pelajaran PKn siswa diberikan tugas diskusi karena sangat berhubungan 

dengan membaca, selalu mengecek setiap tugas rumah atau tugas-tugas 

lain dan dampak perubahan minat baca siswa dalam membaca buku-

bukuyang terkait dengan mata pelajaran PKn.Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh niki fitri dengan penelitian penulis yaitu meneliti tentang 

upaya atau peran yang dilakuka noleh guru Pkn. Sedangkan penelitian 

penulis juga meneliti upaya guru meningkatkan minat membaca 

siswa.Sedangkan Perbedaan peneliti dengan penelitian penulis yaitu jenis 

penelitiannya, jenis yang di pakai penelitian adalah kuantitatif sedangkan 

penulis memakai jenis penelitian kulitatif. Penelitian yang di lakukan oleh 

nikifitria lebih memfokuskan menumbuhkembangkan minat baca, 

sedangkan penulis upaya yang dilakukan oleh guru dalam meingkatkan 

minat membaca siswa
35
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat baca siswa 

kelas VI SDN Delegan 2 dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

baca siswa kelas VI SDN Delegan 2. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VI SDN Delegan 2. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Minat 

baca siswa kelas VI SDN Delegan 2 masih rendah. Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan bahwa: Minat baca siswa kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri Delegan 2 masih rendah. Dilihat dari tingkat kunjungan siswa ke 

perpustakaan yang jarang dilakukan. Para siswa lebih memilih di kelas, 

bercerita dengan teman, dibandingkan dengan membaca buku ke 

perpustakaan. Rendahnya minat baca siswa disebabkan siswa kurang 

memiliki perasaan, perhatian terhadap buku dan manfaat membaca, serta 

motivasi dari diri sendiri maupun dari orang lain (lingkungan). Faktor-

faktor yang mempengaruhi mint baca siswa adalah faktor yaitu: faktor 

internal (perasaan, perhatian dan motivasi). Langkah yang dilakukan 

adalah dengan cara memberi motivasi, perhatian secara terus menerus 

kepada siswa kelas VI dan perhatian untuk meningkatkan minat baca. 

Faktor yang mempengaruhi minat baca dari luar terdiri dari peranan guru, 

lingkungan, keluarga dan fasilitas. Seorang guru hendaknya 

menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai prinsip 

pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran dapat diterima oleh 

siswanya dengan baik dan lebih mudah. Adanya keberadaan perpustakaan 



   
 

di sekolah, di mana perpustakaan sebagai sumber belajar yang diharapkan 

dapat menumbuhkan minat baca bagi siswa, maka hendaklah dikelola 

secara baik, misalnya sistem komputerisasi yang dapat memudahkan 

siswa dalam mencari judul buku yang diinginkan.Persamaan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian penulis yaitu samasama 

membahas tentang minat membaca,peneliti membahas minat baca 

sedangkan penelitian penulis juga membahas minat membaca dan 

penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan 

yang dilakukan oleh peneliti  adalah, lebih mendeskripsikan tenntang 

minat baca sedangkan penulis meneliti upaya yang dilakukanoleh guru 
36

 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini di perlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulisan ini.  

   Mengadakan kegiatan yang menarik siswa untuk membaca  

a. Guru ekonomi meminta siswa memahami isi buku di awal pelajaran 

selama 10 menit 

b. Guru ekonomi mengadakan Tanya jawab dengan siswa setelah materi 

pelajaran selesai dijelaskan dengan meminta siswa menunjukan 

paragraph jawaban dibuku 

   Melakukan kunjungan ke perpustakaan  
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a. Guru ekonomi mengarahkan  siswa membaca buku yang berhubungan 

dengan materi pelajaran di perpustakaan sekolah pada waktu luang  

b. Guru ekonomi menjadwalkan pembelajaran materi tertentu di 

perpustakaan sekolah 

   Menugaskan siswa untuk membaca dan meringkas minimal satu bulan 

sekali 

a. Guru ekonomi rutin memberikan tugas membuat resume pelajaran 

b. Guru ekonomi selalu meminta siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang baru dijelaskan 

   Menugaskan siswa membuat kliping dari majalah/ surat kabar  

a. Guru ekonomi memberi tugas tambahan untuk mengumpulkan 

informasi dalam tema tertentu yang berasal dari berbagai sumber dalam 

satu buku 

b. Guru ekonomi memberikan tugasyang bersumber dari media cetak 

untuk di arsipkan dalam satubuklet 

   Menugaskan siswa untuk menjawab soal-soal yang bersumber dari 

perpustakaan  

a. Guru ekonomi memberikan tugas yang sumber teorinya berada di 

perpustakaan sekolah 

Guru ekonomi memberikan tugas membuat ringkasan dari buku-buku tertentu 

yang berhubungan dengan mata pelajaran  diperpustakaan sekolah 


