
 

 

  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Minat seseorang terhadap sesuatu adalah kecendrungan hati yang 

tinggi,gairah atau keingingan seseorang tersebut terhadap sesuatu. Minat baca 

seseorang dapat diartikan sebagai kecendrungan yang tinggi orang tersebut 

kepada sesuatu sumber bacaan tertentu. 
1
. Menurut penulis minat merupakan 

keinginan seseorang yang ada pada diri nya untuk sesuatu kertartarikan pada 

suatu hal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan 

Membaca adalah suatu proses yang di lakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu  pandangan sekilas agar 

makna kata-kata secara individual akan dapat di ketahui. Kalau tidak 

terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak dapat terungkap atau 

dipahami dan proses membaca tidak dapat terlaksana dengan baik.2. Menurut 

penulis membaca merupakan memahami sesuatu isi dari buku untuk 

memperoleh informasi yang terdapat padabuku yang telah dibaca 

Minat baca yang mulai dikembangkan pada usia dini dan berlangsung 

secara teratur akan tumbuh menjadi kebiasaan membaca. Sementara itu 

                                                           
1 Sutarno Ns Perpustakaan dan Masyarakat CV sagung seto Jakarta 2003 hal 19  
2  Y.Budi Artati S.S. Gemar Membaca dan Menulis PT Mancanan jaya cemerlang 

Yogyakarta 2007 hal 6  



  
 

kebiasaan membaca selanjutnya dapat dijadikan lndasan bagi berkembangnya 

budaya baca 
3
 Menurut penulis kebiasaan membaca merupakan sesuatu yang 

terus dilakukan atau sesuatu yang biasa dikerjakan sehari-hari dan tidak 

membebankan seseorang  

Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan 

isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat 

memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan 
4
 Menurut penulis minat 

baca merupakan keinginan atau kemauan seseorang dalam membaca buku 

yang diinginkan untuk mencari informasi sehingga dapat mengarahkan 

seseorang untuk menambahkan pengetahuan  nya  

Diriwayatkan oleh „Aisyah dalam sebuah hadist dalam kitab Shohih 

Bukhori, Ketika beliau (Rasulullah) ada di Gua Hira, datanglah malaikat 

seraya berkata, 'Bacalah!' Beliau berkata, 'Sungguh saya tidak dapat 

membaca. Ia mengambil dan mendekap saya sehingga saya lelah. Kemudian 

ia melepaskan saya, lalu ia berkata, 'Bacalah!' Maka, saya berkata, 'Sungguh 

saya tidak dapat membaca:' Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang 

kedua kalinya, kemudian ia melepaskan saya, lalu ia berkata, 'Bacalah!' Maka, 

saya berkata, 'Sungguh saya tidak bisa membaca' Lalu ia mengambil dan 

mendekap saya yang ketiga kalinya, kemudian ia melepaskan saya. Lalu ia 

membacakan, "Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqal insaana min'alaq. 

Iqra' warabbukal akram. Alladzii 'allama bil qalam. 'Allamal insaana maa 

lam ya'lam. 

                                                           
3 Sutarno Ns Perpustakaan dan Masyarakat Cv Sagung Seto Jakarta 2006 hal 28   
4 Dalman Keterampilan Membaca PT Rajagrafindo Persada Jakarta 2013 hal 141  



  
 

 

ْنَساَن ِهْن َعلٍَق )1اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ) ( َعلََّن 4( الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن )3َوَربَُّك اْْلَْكَزُم )( اْقَزْأ 2( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َها لَْن يَْعلَْن )  (5اْْلِ

Yang artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan,Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq,Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang paling Pemurah,Yang mengajar manusia dengan pena,Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya, 

Literatur adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk 

membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya atau literatur 

adalah bahan bacaan yang digunakan untuk berbagai aktivitas baik secara 

intelaktual maupun rekreasi. Literatur ini mirip dengan refrensi, jika kita 

kebingungan untuk mencari materi dari suatu ilmu pengetahuan, maka kita 

bisa mencari refrensi ke sumber lain. Maka sumber lain itulah di sebut 

literatur, literatur tersebut bisa berupa softcopy atau hardcopy. Yang dimaksud 

softcopyadalah materi refrensi yang berbentuk data komputer,sedangkan 

hardcopy adalah materi atau refrensi yang berbentuk buku yang telah di 

cetak
5
. Menurut penulis literature merupakan suatu sumber informasi yang 

berupa buku atau referensi sebagai bahan rujukan 

Membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan 

memahami isi bacaan tentang apa yang di sebutkan didalam teks tersebut. 

Lebih lanjut di jelaskan bahwa membaca literal merupakan kegiatan membaca 

                                                           
5 Dalman Ibid hal 95 



  
 

sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertentu secara tersurat, artinya 

pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal 

dalam bacaan dan tidak berusaha menagkap makna yang lebih dalam lagi 

yakni makna-makna tersiratnya baik pada tataran antar baris apalagi makna 

yang terletak di balik barisannya
6
 

Jadi dapat di simpulkan bahwa Minat membaca literatur merupakan 

dorongan atau keinginan dari diri seseorang untuk memahami kata demi kata 

dan isi kandungan nya yang berupa sumber dari liteartur atau refrensi dan 

dapat memahami hal- hal apa yang dituangkan dalam literatur tersebut untuk 

dijadikan sumber informasi  

Adapun upaya yang di lakukan oleh guru untuk meningkatkan minat 

baca siswa adalah sebagi berikut :  

   Penetapan wajib baca/belajar di perpustakaan sekolah bagi guru dan murid  

   Penugasan mengerjakan soal-soal tertentu di ruangan perpustakaan  

   Penugasan untuk membuat ringkasan dari buku-buku tertentu, 

kliping,meringkas buku cerita dan lomba mengarang  

   penugasan berbagai lomba, seperti lomba kliping,meringkas buku cerita 

dan lomba mengarang
7
 

Di Sekolah MenengahAtasNegeri 7 Pekanbaru, minat membaca siswa 

masih belum optimal karena masih adanya siswa yang lebih senang mencari 

informasi dari internet dan kurang memanfaatkan buku pelajaran yang berada 

di perpustakaan   

                                                           
6 Dalman Keterampilan Membaca Pt raja grafindo Jakarta 2013 hal 91 
7LasahsMembina Perpustakaan madrasah dan sekolah islam AdiCitaYogyakarta 2002 hal 

    



  
 

 

Namun demikian,peneliti masih menemukan gejala- gejala  dsebagi 

berikut di SMAN 7 Pekanbaru 

   Guru ekonomi belum melakukan penetapanwajib baca 

   Guru ekonomi belum  memberikan tugas mengerjakans oal-soal tertentu 

yang memanfaatkan perpustakaan 

   Guru ekonomi belum   memberikan tugas membuat ringkasan dari buku-

buku tertentu 

   Guru ekonomi belum mengadakan perlombaan seperti perlombaan 

membuat kliping dan lomba  meringkas buku 

Berdasarkan gejala- gejala diatas  maka penulis ingin mengadakan 

penelitian tentang ” Upaya guru ekonomi dalam meningkatkan minat 

membaca literatur ekonomi di perpustakaan  SMAN 7 PEKANBARU “ 

B. Penegasan Istilah  

Penulis dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 

kekeliruan dalam memahami istilah yang di gunakan maka penulis 

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu 

   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 
8
 

                                                           
8Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250. 



  
 

  Sementara itu menurut tim penyusun derpatemen pendidikan 

nasional upaya adalah, usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar dan sebagainya
9
 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan upaya adalah 

suatu cara atau suatu usaha untuk dapat mencari jalan keluar dalam 

memecahkan persoalan  

   Guru  

Menurut Mulyasa guru adalah pendidik yang menjadi 

tokoh,panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungan nya 

oleh sebab itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab,wibawa mandiri dan disiplin 
10

 Guru ekonomi 

adalah guru yang menjadi panutan bagi setiap peserta didik dan  memberi 

kajian tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi menganalisa dan 

membuat suatu kesimpulan ekonomi  

Sedangkan menurut Suryana Guru adalah sebagai pengajar yang 

mengajarkan mata pelajarn tertentu kepada peserta didik nya dan  juga 

sebagai pendidik yang memberikan abekal pengetahuan nya 
11

 Sedangkan 

yang dimaksud dengan guru ekonomi adalah yang memberi materi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi  

Berdasarkan pengertian diatas dapat  disimpulan guru ekonomi 

adalah tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik nya yang 

                                                           
9 abstrak.ta.uns.ac.id.>D0312065 
10 E.Mulyasa Menjadi Guru Profesional Pt Remaja Rosdakarya Bandung 2011  hal 10  
11 Aa, suryana Guru Profesional PT, Reifika Aditama Bandung 2012 hal 12  



  
 

berhubungan dengan materi pembelajaran dan memberi pemahaman yang 

berupa cabang ilmu sosial ekonomi  

   Minat baca  

 Menurut Rahim minat baca adalah keinginan yang kuat di sertai 

usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat 

membaca yang kuat akan di wujudkan dalam kesedian nya untuk 

mendapatkan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran nya 

sendiri 

 Sedangkan menurut Tampubolon menjelaskan bahwa minat 

membaca adalah kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenal huruf 

untuk menangkap makna dari tulisan tersebut 
12

 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulakan minat baca adalah 

ketertarikan  atau dorongan  seseorang untuk mencari informasi dan 

pengetahuan  melalui bahan bacaan  

   Literatur Ekonomi  

Menurut American library association ( ALA) Literatur informasi  

merupakan suatu keterampilan yang sangat penting untuk bisa di kuasai 

terutama di era globalisasi saat ini, dikatakan bahwa orang yang melek 

akan informasi adalah orang yang mampu menyadari kapan informasi itu 

di perlukan dan jugak kemampuan untuk menemukan mengevaluasi dan 

mengguakan informasi tersebut secara efektif 
13

 

                                                           
12Dalman op.cit hal 141  
13 Atikah Syamsi Penguatan Literasi Informasi Perpustakaan Adi Cita Yogyakarta 2002 

hal 134 



  
 

Sedangkan menurut Bayu permata literatur ekonomi merupakan 

informasi memaninkan peranan penting untuk membuat pertimbangan 

yang cerdas guna memuaskan kebutuhan nya. Selain itu untuk mengolah 

infomasi yang banyak dan cepat dibutuhkan pemahaman terkait dasar 

pemahaman keputusan ekonomi yang cerdas. Keputusan ekonomi yang 

cerdas terindekasi dari kemampuan meracik sumber daya yang memiliki 

untuk menciptakan benefit. Untuk penciptaan nilai yang terkristalkan 

dalam prilaku di butuhkan nya literasi ekonomi karena pada prinsipnya 

literasi ekonomi merupakan alat yang berguna untuk mengubah prilaku. 
14

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan pengertian 

literatur ekonomi adalah merupakan suatu informasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan individu membuat suatu keputusan yang terkait 

dengan persoalan ekonomi.  

C. Permasalahan 

   Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang maka dapat penulis identifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut :  

a. Minat membaca siswa belum optimal  

b. Upaya guru meningkatkan minat membaca  siswa belum berhasil 

sepenuh nya 

 

  

                                                           
14 Hari Wahyono Bahan Ajar Berbasis Cerita Menanamkan Literasi Ekonomi PT Buku 

Kita Jakarta 2012 hal 34 



  
 

   FokusPenelitian 

Mengingat  luasnya ruang lingkup permasalahan dalam kajian ini 

maka penulis memfokuskan  pada Upaya guru ekonomi dalam 

meningkatkan  minat membaca literatur ekonomi di sekolah menengah atas 

negeri 7 Pekanbaru 

   Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah 

yang akan di teliti adalah sebagai berikut “Bagaimana Upaya guru 

ekonomi dalam meningkatkan minat membaca literatur ekonomi di 

perpustakaan sekolah menengah atas negeri 7 Pekanbaru? “ 

D. Tujuan dan Manfaat  

   Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya guru ekonomi 

meningkatan minat baca Sekolah Menegah Atas Negeri 7 Pekanbaru  

   Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut  

a. Bagi guru, memberikan masukan untuk meningkatkan minat baca siswa 

masih rendah  

b. Bagi peneliti, menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang 

upaya guru meningkatkan minat baca siswa  

c. Bagi sekolah, memberikan manfaat berupa informasi tentang 

meningkatkan minat membaca siswa di  sekolah  

 


