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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Membaca merupakan jendela dunia. Ungkapan ini secara jelas 

menggambarkan manfaat membaca, yakni membuka, memperluas wawasan 

dan pengetahuan individu. Membaca membuat individu dapat 

meningkatkan kecerdasan, mengakses informasi dan juga memperdalam 

pengetahuan. Semakin sering membaca, semakin luas pengetahuan yang 

individu miliki. Sebaliknya, semakin jarang membaca, pengetahuan yang 

individu miliki semakin terbatas. Jadi membaca merupakan salah satu pintu 

utama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Dengan bekal 

pengetahuan itulah manusia mampu menyelesaikan segala permasalahan-

permasalahan dalam kehidupannya. Tanpa pengetahuan, tentunya manusia 

akan banyak menemui kesulitan dalam memecahkan setiap masalah yang 

dihadapinya. 

Salah satu kegiatan utama dalam proses belajar dan mengajar di 

sekolah adalah membaca. Kebiasaan membaca buku yang dilakukan oleh 

siswa sangat ditentukan oleh minat siswa terhadap aktivitas membaca 

tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa minat menjadi motivator untuk 

melakukan suatu kegiatan seperti membaca. Membaca adalah kunci untuk 

keberhasilan belajar siswa di sekolah. Kemampuan membaca dan minat 

baca yang tinggi adalah modal dasar untuk keberhasilan siswa dalam 

berbagai mata pelajaran. 



2 
 

 
 

Minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu. Minat merupakan faktor yang sangat penting 

yang ada dalam diri setiap manusia. Karena tanpa minat seseorang sukar 

akan melakukan kegiatan membaca. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa kegiatan membaca baru dapat berjalan dengan baik apabila seorang 

siswa mempunyai minat baca, sehingga hasilnya akan optimal. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan 

oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dalam hal ini, membaca 

adalah suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada dalam tulisan.
1
 

Sehubungan dengan pembahasan ini yaitu tentang membaca, maka perlu 

ditinjau lebih lanjut tentang perintah membaca yang ada dalam Al-Qur’an. 

Firman Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5: 

( الَِّذي ۳( اْقَزْأ َوَربَُّك اْلَأْكَزُم )۲ِهْن َعَلٍق )( َخَلَق اْلِإْنَساَن ۱اْقَزْأ ِباْسِن َربَِّك الَِّذي َخَلَق )

( ۵( َعلََّن اْلِإْنَساَن َها َلْن َيْعَلن )۴َعلََّن ِباْلَقَلِن )  

 

Artinya: “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2), 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah(3), yang mengajar 

(manusia) dengan perantaraan kalam(4), Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya(5)”
2
 

 

                                                           
1
Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung: 

Penerbit Angkasa Bandung, 2008, hlm. 7 

2
Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Magfirah Pustaka, 2016, 96:1-5 
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Perintah membaca ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua 

kali dalam rangkaian wahyu pertama. Sasaran perintah membaca ini tentu 

tidak hanya ditunjukkan kepada pribadi nabi Muhammad SAW semata-

mata, tetapi juga untuk umat manusia sepanjang sejarah, karena realisasi 

perintah tersebut merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup 

duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, membaca merupakan syarat 

pertama dan utama bagi keberhasilan manusia. Namun sangat disayangkan 

mayoritas umat Islam yang terkait langsung dengan perintah ini masih 

rendah dalam merealisasikannya, khususnya dikalangan pelajar. 

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri pada era teknologi informasi 

sekarang, kegiatan membaca cenderung diabaikan oleh kalangan pelajar. 

Karena pada dasarnya kurang minat dalam membaca, sehingga kegiatan 

membaca ini menjadi hal yang membosankan. Siswa sekolah dasar akan 

lebih senang bermain game dari pada membaca, terlebih lagi membaca buku 

pelajaran yang lebih menekankan kepada penguasaan bahan/materi 

pelajaran sebanyak mungkin. Khususnya siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 

130 Pekanbaru, dengan adanya fasilitas perpustakaan yang mendukung 

kegiatan membaca ini seperti adanya taman bacaan, perpustakaan yang 

bersih dan rapi, dan memiliki buku bacaan yang banyak belum menjamin 

siswanya mau untuk membaca tanpa adanya minat baca itu sendiri. 

Minat baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh 

ketekunan dalam rangka membangun pola komunikasi dengan diri sendiri 

untuk menemukan makna tulisan dan menemukan informasi untuk 
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mengembangkan intelektualitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran 

dan perasaan senang yang timbul dari perilaku terarah guna melakukan 

kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat. Di sini minat baca 

dapat diartikan sebagai keinginan yang kuat dari seseorang untuk membaca. 

Oleh sebab itu, semakin tinggi minat baca seseorang, maka semakin kuat 

keinginannya untuk membaca.
3
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat baca 

adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa 

tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau 

melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Minat baca juga 

berarti keinginan yang kuat serta kesadaran seseorang untuk mengetahuai 

makna-makna yang ada dalam tulisan serta perasaan senang terhadap bahan 

bacaan sehingga merasa terdorong untuk membacanya. Aspek minat baca 

meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan 

manfaat membaca. 

Ada dua kelompok besar faktor yang mempengaruhi minat baca 

anak, yaitu (1) Faktor personal adalah faktor-faktor yang ada dalam diri 

anak, yaitu meliputi usia, jenis kelamin, inteligensi, kemampuan membaca, 

sikap dan kebutuhan psikologis. (2) Faktor institusional adalah faktor-faktor 

di luar diri anak. yaitu meliputi ketersediaan jumlah buku-buku bacaan dan 

jenis-jenis bukunya, status sosial ekonomi orang tua dan latar belakang etnis, 

                                                           
3
Dalman, Keterampilan Membaca, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 142  
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kemudian pengaruh orang tua, guru dan teman sebaya anak.
4
 Salah satu 

faktor yang mempengaruhi minat baca adalah usia. Pada usia sekolah dasar 

yaitu antara 6-12 tahun, anak sudah mulai mempunyai minat pada aktivitas 

tertentu yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, yaitu ingin sekolah, rasa 

ingin tahu, tertarik terhadap bacaan dan sebagainya. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi minat baca tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa siswa sekolah dasar sudah mampu berpikir abstrak 

dalam kegiatan membaca. Minat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

siswa, khususnya orang tua dan pihak sekolah dalam mengembangkan minat 

baca siswa. Pihak sekolah harus mampu menjalankan perannya sebagai 

fasilitator dalam menumbuhkan minat baca siswa, dengan memperbaiki 

sarana perpustakaan, melengkapi ketersediaan buku-buku bacaan, serta 

memberikan waktu khusus bagi siswa-siswinya untuk melakukan kegiatan 

membaca. Khususnya di Sekolah Dasar 130 Pekanbaru yang memiliki 

fasilitas perpustakaan yang memadai diantaranya seperti bahan bacaan yang 

lengkap, taman bacaan, perpustakaan yang bersih dan rapi serta diadakannya 

perpustakaan mini di kelas. Hal ini sebagai salah satu bentuk perhatian 

sekolah terhadap minat baca siswa di Sekolah Dasar 130 Pekanbaru. Dengan 

adanya fasilitas dari sekolah tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat 

baca siswa. 

Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Indonesia 

belum sampai pada tahap menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan 

                                                           
4
Rivda Yetti, 1 April 2009. “Pengaruh Keterlibatan Orang Tua Terhadap Minat 

Membaca Anak Ditinjau Dari Pendekatan Stres Lingkungan”. Padang: Pedagogi- Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pendidikan-Volume IX No.1. April 2009.  hlm. 21 
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yang mendasar. Khususnya pada lingkup yang lebih sempit lagi, yaitu di 

Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru. Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan pada tanggal 22 Mei 2016 menunjukkan bahwa gejala minat baca 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya siswa yang mau mengunjungi perpustakaan. 

2. Siswa menganggap kegiatan membaca merupakan kegiatan yang 

membosankan. 

3. Siswa lebih suka menerima informasi dalam bentuk lisan dari pada 

mencari informasi dalam bentuk tulisan. 

4. Sedikit sekali siswa yang meminjam buku ke perpustakaan. 

5. Sedikit sekali siswa yang mau membaca kembali buku 

pelajarannya. 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan di atas, maka 

untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai minat bacanya, 

ataupun faktor yang mempengaruhi minat baca serta upaya-upaya dalam 

meningkatkan minat baca siswa. Kemudian dengan teori-tori yang ada, 

peneliti ingin membuktikan apakah benar gejala-gejala yang ada tersebut 

dapat mempengaruhi minat bacanya. Sehingga minat bacanya dapat 

dikatakan tinggi atau rendah. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

Judul penelitian: “Analisis Tentang Minat Baca Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 130 Pekanbaru.” 
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B. Penegasan Istilah 

1. Minat baca 

Minat baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh 

ketekunan dalam rangka membangun pola komunikasi dengan diri 

sendiri untuk menemukan makna tulisan dan menemukan informasi 

untuk mengembangkan intelektualitas yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari perilaku terarah guna 

melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat.
5
 

Indikator minat baca, yaitu sebagai berikut: 

1) Kesenangan membaca 

2) Kesadaran akan manfaat bacaan 

3) Frekuensi membaca 

4) Jumlah buku bacaan yang pernah dibaca.
6
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka masalah yang 

diidentifikasikan adalah: 

a. Rendahnya minat baca siswa, sehingga membaca menjadi kegiatan 

yang diabaikan.  

                                                           
5
Dalman, Op.Cit, hlm. 142   

6
 Soejanto Sandjaja, 2006. “Pengaruh Keterlibatan Orang tua Terhadap Minat 

Membaca Anak Ditinjau Dari Pendekatan Stress Lingkungan”. Jurnal. 

Http://www.digilib.its.ac.id. Tanggal 29 Feb 2012 
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b. Hanya sebagian guru saja yang berupaya menumbuhkan minat baca 

siswa dan menganjurkan siswanya untuk banyak membaca. 

c. Minimnya bahan bacaan yang digemari siswa. 

d. Membaca menjadi hal yang membosankan, terutama  membaca 

buku pelajaran. 

e. Siswa lebih senang membaca buku cerita, komik, majalah, novel 

dan sebagainya dari pada membaca buku pelajaran. 

f. Hanya sedikit siswa yang memiliki buku panduan secara lengkap. 

g. Cara guru mengajar yang masih secara convensional tidak dapat 

mendorong siswanya untuk membaca. 

h. Kurangnya kesadaran siswa akan manfaat membaca. 

i. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. 

j. Upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberi 

batasan masalah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian 

“Analisis Tentang Minat Baca Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 

Pekanbaru.” 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah: 

a. Bagaimana minat baca siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 

Pekanbaru? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru? 

c. Apa upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat 

baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

a. Minat baca siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru. 

c. Upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat 

baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini berakhir tentunya akan menghasilkan 

sebuah karya tulis ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Untuk Guru, sebagai bahan pertimbangan bagi para guru dalam 

meningkatkan kebiasaan dan minat baca siswa Sekolah Dasar 

Negeri 130 Pekanbaru. 

b. Untuk kepala sekolah, sebagai dorongan bagi agar meningkatkan 

kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah. Terutama sarana 

yang mendukung bagi kegiatan membaca ini, seperti: sarana 

perpustakaan, dan buku-buku bacaan. 

c. Untuk penulis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan serta wawasan berpikir penulis dibidang penelitian. 

d. Untuk penulis, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi 

akhir di Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 


