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BAB II 

KAJIAN TORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Minat 

a. Pengertian Minat 

Menurut Sukardi dalam Ahmad Susanto, minat dapat 

diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan 

sesuatu. Adapun menurut Sardiman dalam Ahmad Susanto, minat 

adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 

atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa 

saja yang dilihat seseorang barang tentu akan membangkitkan 

minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan 

kepentingannya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa minat 

merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, 

biasanya disertai dengan perasaan senang, karena itu merasa ada 

kepentingan dengan sesuatu itu.
7
 

Selanjutnya, Muhibbin Syah menyatakan bahwa secara 

sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu.
8
 Menurut 

Slameto minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

                                                           
7
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013, hlm. 57 
8
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010, hlm. 133 
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diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang 

dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya 

terhadap membaca, karena bila bahan bacaan yang dibaca tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan mau membaca 

dengan sebaik-baiknya. Bahan bacaan yang menarik minat siswa, 

lebih mudah dipahami oleh siswa karena minat menambah 

dorongan untuk melakukan kegiatan membaca
9
. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa minat adalah dorongan dalam diri seseorang atau faktor 

psikologis yang menimbulkan ketertarikan dan kecenderungan 

terhadap suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan dan 

menyenangkan, sehingga individu menunjukkan pemusatan 

terhadap suatu objek tertentu. Dengan adanya minat tersebut 

seseorang akan merasa senang terhadap apa yang diminatinya. 

Sehingga akan melakukannya secara terus menerus, karena dari 

rasa senang dan kemauan itu seseorang akan memperoleh 

kepuasan. 

b. Macam-macam Minat 

Menurut Rosyidah dalam Ahmad Susanto, timbulnya minat 

pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul 

                                                           
9
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT Rineka 

Cipta: 2010, hlm. 180 
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dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya 

dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Kedua, 

minat yang timbul kerena adanya pengaruh dari luar diri individu, 

timbul seiring dengan proses perkembangan individu 

bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 

dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat. Gagne juga 

membedakan sebab timbulnya minat pada diri seseorang kepada 

dua macam, yaitu minat spontan dan minat terpola. Minat spontan, 

yaitu minat yang timbul secara spontan dalam diri seseorang tanpa 

dipengaruhi oleh pihak luar. Adapun minat terpola adalah minat 

yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh dari kegiatan-

kegiatan yang terencana dan terpola, misalnya dalam kegiatan 

belajar mengajar.
10

 

Adapun macam-macam atau jenis minat dikelompokkan 

menjadi sepuluh macam, yaitu:
 11

 

1) Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alam, 

binatang dan tumbuhan. 

2) Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

bertalian dengan mesin-mesin atau alat mekanik. 

3) Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan 

yang membutuhkan perhitungan. 

4) Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk 

menemukan fakta-fakta dan pemecahan masalah. 

5) Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

berhubungan untuk mempengaruhi orang lain. 

6) Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

berhubungan dengan kesenian, kerajinan dan kreasi tangan. 

                                                           
10

Ahmad Susanto, Op.Cit, hlm. 60  
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Ibid, hlm. 61  
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7) Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan 

masalah-masalah membaca dan menulis berbagai 

karangan. Dalam hal ini berarti minat baca termasuk ke 

dalam jenis minat leterer. 

8) Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, 

seperti menonton konser dan memainkan alat-alat musik. 

9) Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan 

dengan pekerjaan untuk membantu orang lain. 

10) Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan 

pekerjaan administrasi.
 
 

 

Berdasarkan cara mengungkapkannya minat dapat dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu:
12

 

1) Expressed interest, adalah minat yang diungkapkan dengan 

cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau 

menuliskan kegiatan-kegiatan, baik berupa tugas maupun 

bukan tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. 

Dari jawabannya dapat diketahui minatnya. 

2) Manifest interest, adalah minat yang diungkapkan dengan 

cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan subjek 

atau dengan mengetahui hobinya. 

3) Tested interest, adalah minat yang diungkapkan dengan 

cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang 

diberikan, nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek atau 

masalah biasanya menunjukkan minat yang tinggi pula 

terhadap hal tersebut. 

4) Inventoried interest, adalah minat yang diungkapkan 

dengan mengunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan, 

dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

ditujukan kepada subjek, apakah ia senang atau tidak 

senang terhadap sejumlah aktifitas atau suatu objek yang 

ditanyakan. 

 

Dalam hal ini minat baca dapat diungkapkan dengan 

pertanyaan senang atau tidak senang terhadap aktifitas 

membaca, dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan indikator 

minat baca. 
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Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar, 

Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 267 
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Elizabeth Hurlock dalam Ahmad Susanto, menyebutkan 

ada tujuh ciri minat, sebagai berikut:
 13

 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental. Minat di semua bidang berubah selama terjadi 

perubahan dan mental, misalanya perubahan minat dalam 

hubungannya dengan perubahan usia. 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya minat 

seseorang. 

3) Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan 

belajar merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak 

semua orang dapat menikmatinya. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini 

mungkin dikarenakan keadaan fisik yang tidak 

memungkinkan. 

5) Minat dipengaruhi budaya. Budaya sangat mempengaruhi, 

sebab jika budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga 

akan ikut luntur. 

6) Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan 

perasaan, maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai 

suatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan 

senang yang akhirnya dapat diminatinya. 

7) Minat berbobot egosentris. Artinya jika seseorang senang 

terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk 

memilikinya. 

 

Berdasarkan macam-macam minat di atas dapat diketahui 

bahwa minat baca merupakan jenis minat leterer. Minat leterer 

pada dasarnya merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 

mewujudkan keinginan atau kebutuhannya untuk membaca, 

menulis dan mengarang. Ketiga kagiatan ini yaitu membaca, 

menulis dan mengarang merupakan kegiatan yang sangat penting 

dalam proses belajar dan usaha seseorang untuk mengembangkan 

potensi dalam dirinya. Setiap orang memiliki tingkat minat yang 

                                                           
13

Ahmad Susanto, Op.Cit, hlm. 62  
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berbeda-beda tergantung pada perkembangan minat itu sendiri dan 

faktor yang mempengaruhinya seperti budaya, perkembangan fisik 

dan mental, kegiatan belajar, dan emosional seseorang. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu 

tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri 

individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. 

Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka 

minat tersebut dapat berkembang. Muhibbin Syah, menjelaskan 

faktor internal yang menimbulkan minat meliputi faktor fisik 

(jasmani) dan faktor psikis yang meliputi perhatian, perasaan 

tertarik, perasaan senang, motivasi, harapan, dan kebutuhan. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial 

(lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga) dan faktor 

lingkungan non sosial (lingkungan sekolah).
14

 

Menurut Crow and Crow dalam Dimyati Mahmud, yang 

menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya 

minat seseorang yaitu:
15

 

1) Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini 

dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani 

dan kejiwaan. 

2) Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat 

didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk 

mendapatkan penghargaan dan lingkungan dimana mereka 

berada. 
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Muhibbin Syah, Log.Cit 
15

Dimyati Mahmud, Psikologi Suatu Pengantar, Yogyakarta : BPFE, 2001, hlm. 56 
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3) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas 

seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu 

kegiatan atau obyek tertentu. 

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa minat timbul melalui sebuah proses 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu pertama faktor 

intrinsik, berarti minat yang timbul dari dalam diri siswa seperti 

pengaruh sikap, persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan 

termasuk juga harapan bekerja. Kedua faktor ekstrinsik, berarti 

minat yang timbul dari luar. Yang meliputi pengaruh latar 

belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, 

informasi, lingkungan dan sebagainya. 

2. Membaca 

a. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang diajarkan di sekolah dasar. Keempat keterampilan 

tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan 

satu kesatuan. Kegiatan membaca merupakan kegiatan reseptif, 

suatu bentuk penyerapan yang aktif. Dalam kegiatan membaca, 

pikiran dan mental dilibatkan secara aktif, tidak hanya aktifitas 

fisik saja. Menurut H.G. Tarigan, membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi dalam hal ini membaca 
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adalah suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada dalam 

tulisan.
16

 

Klein dalam Farida Rahim, mengemukakan bahwa definisi 

membaca mencakup:
17

 

1) Membaca merupakan suatu proses 

Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi 

dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. 

2) Membaca adalah strategis 

Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi 

membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam 

rangka mengkonstruk makna ketika membaca. 

3) Membaca merupakan interaktif 

Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat, 

akan menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks 

yang dibaca seseorang harus mudah dipahami sehingga 

terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 

 

Membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang 

berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat 

dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir 

untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca 

bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah 

membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana 

saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan 

memahami dan menginterprestasikan lambang/tanda/tulisan yang 

                                                           
16

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

Penerbit Angkasa Bandung, 2008. hlm. 7 
17

Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005, hlm. 3 
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bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat 

diterima oleh pembaca.
18

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau proses memahami, 

menginterprestasikan dan penggalian makna atau pesan yang 

disampaikan penulis melalui media tulisan. Proses penggalian 

makna ini dilakukan melalui menghubungkan kata-kata 

tulis/tanda/lambang dengan makna bahasa lisan sehingga dapat  

menarik pesan dari penulis. 

b. Tujuan Membaca 

Menurut H. G. Tarigan, tujuan utama dalam membaca 

adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, 

memahami makna bacaan. Makna arti (meaning) erat sekali 

berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam 

membaca.
19

 Anderson dalam Tarigan, menyatakan tujuh tujuan 

membaca. Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
20

 

1) Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading 

for details or facts), 

2) Memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas), 

3) Mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading 

for sequence or organization), 

4) Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang 

terkandung dalam bacaan (reading for inference), 

5) Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan 

(reading to classify), 

6) Menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan (reading 

to evaluate), dan 
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Dalman, Op.Cit, hlm. 5 
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Henry Guntur Tarigan, Op.Cit, hlm. 9  
20

Ibid, hlm. 9-11  
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7) Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan 

dengan kehidupan nyata (reading to compare or contrast). 

 

c. Jenis Membaca 

Menurut Tarigan, membaca dapat dibedakan dari segi 

terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu dia membaca. 

Proses membaca dapat dibagi atas dua yaitu (1) membaca nyaring, 

membaca bersuara dan membaca lisan, (2) membaca dalam hati.
21

 

Dalman juga membagi jenis membaca sebagai berikut: 

1) Membaca nyaring 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan 

mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-

lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. 

Membaca nyaring bertujuan agar seseorang mampu 

mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas 

dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus 

melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan 

intonasi dan lagu yang tepat dan jelas. 

2) Membaca senyap (dalam hati) 

Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak 

bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa 

berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam 

atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca tiga kata per 

detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan 
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dapat menyesuaikan kecapatan membaca dengan tingkat 

kesukaran yang terdapat dalam bacaan itu.
22

 

Agustina dalam Dalman membagi membaca berdasarkan 

tingkatannya menjadi empat jenis, yaitu: 

a) Membaca permulaan, merupakan membaca tingkat dasar. 

Ini lebih mengutamakan kegiatan jasmani atau fisik. 

b) Membaca Inspeksional, yaitu berkaitan dengan masalah 

waktu yang tersedia untuk membaca. pembaca hanya 

mempunyai waktu singkat, sedangkan pembaca harus 

menyelasaikannya. 

c) Membaca analitis, yaitu kegiatan membaca yang tidak 

hanya sebagai kegiatan jasmani dan mental saja tetapi juga 

merupakan kegiatan membaca lengkap, baik dan sempurna 

yang dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas dengan 

tujuan menganalisis tentang bacaan yang dibaca. 

d) Membaca sintopikal, yaitu membaca dengan banyak 

bacaan, yang bertujuan membandingkan satu sama lain. 

Membaca seperti ini memungkinkan pembaca memperoleh 

kepuasan karena banyak informasi yang didapat. 

 

Membaca berdasarkan kecepatannya dan tujuannya dibagi 

menjadi empat jenis, yaitu:
23

 

 

(1) Membaca kilat (skimming), yaitu membaca yang 

mengutamakan esensi materi bacaan, tanpa membaca 

keseluruhan isi bacaan tersebut. Tujuan membaca ini ialah 

menangkap seperangkat ide pokok, mendapatkan informasi 

yang penting dalam waktu singkat dan terbatas, dan 

menemukan pandangan atau sikap penulis. 

(2) Membaca cepat (speed reading), yaitu membaca dengan 

kecepatan tinggi, hanya membaca kalimat demi kalimat 

dan paragraf bukan per kata. Tujuannya untuk memperoleh 

informasi, gagasan utama, dan penjelasan dari suatu bacaan 

dalam waktu yang singkat. 

(3) Membaca studi (careful reading), yaitu membaca yang 

dilakukan untuk memahami, mempelajari, dan meneliti 

suatu persoalan. Membacanya dengan kecepaan rendah 

sehingga dapat mengerti, dan mengingat pokok-pokok isi 

bacaan. 
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(4) Membaca reflektif (reflektive reading), yaitu membaca 

untuk mendapatkan informasi yang terperinci lalu 

mengaplikasikannya. Contohnya, membaca menu 

masakan. Bacaan ini juga dapat untuk kesenangan semata 

dan membaca estetis. 

 

3. Minat Baca 

a. Pengertian Minat Baca 

Menurut Farida Rahim dalam Dalman, minat baca adalah 

keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat 

akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan 

bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau 

dorongan orang lain. 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. Di sini 

minat baca dapat diartikan sebagai keinginan yang kuat dari 

seseorang untuk membaca.
24

 

Sinambela dalam Murtiningsih mengartikan minat baca 

adalah sikap positif dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak 

terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. 

                                                           
24

Ibid, hlm. 141-142 



 
 

 
 

23 

Aspek minat baca meliputi kesenangan membaca, frekuensi 

membaca dan kesadaran akan manfaat membaca.
25

 Menurut 

Jamarah dalam A. Nur Hartanti, minat baca adalah keinginan dan 

kemauan kuat untuk selalu membaca setiap kesempatan atau selalu 

mencari kesempatan untuk membaca.
26

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa minat baca adalah suatu ketertarikan, keinginan dan 

kemauan yang kuat dalam diri siswa terhadap aktivitas membaca 

yang dilakukan dengan penuh ketekunan dalam memahami makna 

dan informasi dari apa yang dibacanya untuk mengembangkan 

intelektualitas serta ditandai dengan adanya kesadaran dan 

perasaan senang dalam dirinya. Minat baca juga berarti dorongan 

yang kuat dari seseorang untuk membaca. memiliki perasaan 

senang dan ketertarikan terhadap bahan bacaan sehingga 

seseorang melakukan kegiatan membaca dengan kemauan sendiri 

sehingga memperoleh kepuasan dari apa yang dibacanya. Oleh 

sebab itu, semakin tinggi minat baca seseorang, maka semakin 

kuat keinginannya untuk membaca. 

b. Indikator Minat Baca 

Minat baca seseorang tidaklah bisa tumbuh dengan 

sendirinya, tetapi membutuhkan peranan orang lain dengan 
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dorongan atau upaya lain yang bisa menjadikan siswa terangsang 

untuk membaca, dan hal ini tidak terlepas dari kuantitas membaca 

dan kuantitas bahan bacaan. Adapun masyarakat Indonesia 

melakukan aktivitas membaca dengan tujuan yang berbeda-beda, 

yaitu membaca untuk mencari informasi, membaca untuk sekedar 

mencari hiburan, membaca untuk studi dan membaca sebagai 

kebutuhan.
27

 Perbedaan tujuan membaca, kuantitas membaca dan 

banyak bahan bacaan dapat menunjukkan seberapa besarnya minat 

baca seseorang. Menurut Burs dan Lowe dalam Prasetyono, 

tentang indikator-indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya 

minat baca seseorang adalah sebagai berikut:
28

 

1) Kebutuhan terhadap bacaan. 

2) Tindakan untuk mencari bacaan. 

3) Rasa senang terhadap bacaan. 

4) Ketertarikan terhadap bacaan. 

5) Keinginan untuk selalu membaca. 

6) Tindak lanjut (menindaklanjuti dari apa yang dibaca). 

 

Menurut Barkah dalam A. Nur Hartanti, indikator siswa 

yang memiliki minat baca tinggi adalah: rajin mengunjungi 

perpustakaan sekolah, rajin mencari berbagai koleksi pustaka, 

kemanapun pergi selalu membawa bahan bacaan, rajin meminjam 

buku-buku perpustakaan, selau mencari koleksi pustaka meskipun 

tidak ada tugas dari guru, waktu luangnya selalu digunakan untuk 

membaca buku-buku ilmu pengetahuan yang berguna dan selalu 
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mencari informasi-informasi yang berguna dari browsing maupun 

searching internet.
29

 Indikator-indikator minat baca, yaitu; (1) 

Frekuensi dan kuantitas membaca, (2) Kuantitas sumber 

bacaan/buku bacaan.
30

 Menurut Lilawati dalam S. Sandjaja, minat 

baca diartikan sebagai berikut: minat baca merupakan suatu 

perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan 

senang terhadap kegiatan membaca sehingga mengarahkan 

seseorang untuk membaca sesuai dengan kemauannya, minat baca 

dapat ditandai adanya:
31

 

1) Kesenangan membaca 

2) Kesadaran akan manfaat bacaan 

3) Frekuensi membaca 

4) Jumlah buku bacaan yang pernah dibaca. 

 

c. Upaya Menumbuhkan dan Meningkatkan Minat Baca 

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat 

baca menurut Hasyim dalam Dalman, adalah agar setiap keluarga 

memiliki perpustakaan keluarga, sehingga perpustakaan bisa 

dijadikan tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama. 

Untuk di tingkat sekolah, rendahnya minat baca siswa bisa diatasi 

dengan perbaikan perpustakaan di sekolah, guru, dosen maupun 

para pustakawan sekolah sebagai tenaga kependidikan, harus 

mengubah mekanisme proses pembelajaran menuju membaca 

sebagai suatu sistem belajar sepanjang hayat. Setiap guru harus 
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dapat memainkan perannya sebagai motivator agar para siswa 

bergaiarah untuk banyak membaca buku-buku penunjang 

kurikulum pada bahan kajian masing-masing. Misalnya dengan 

memberi tugas rumah setiap kali selesai pertemuan dalam proses 

pembelajaran. Dengan sistem reading drill secara kontinu maka 

membaca akan menjadi kebiasaan siswa dalam belajar.
32

 

Untuk meningkatkan minat baca ada banyak cara yang 

perlu dilakukan, termasuk diantaranya seperti yang dikemukakan 

Tarigan adalah: Pertama, berusaha untuk selalu menyediakan 

waktu untuk membaca secara rutin. Haruslah disadari bahwa 

orang yang dapat membaca dengan baik adalah orang yang biasa 

berpikir dengan baik pula. Kedua, biasakanlah untuk dapat 

memilih bacaan yang baik dan yang dibutuhkan. Masalah yang 

sering dihadapi adalah ketika belum dapat memilih buku bacaan 

yang baik, juga karena terbentur oleh sempitnya waktu hingga 

tidak dapat membaca buku dalam jumlah yang banyak, oleh 

karena itu diperlukan keterampilan dalam memilih bahan bacaan.
33

 

Ada beberapa cara menumbuhkan minat baca menurut 

Hasyim dalam Dalman, yaitu sebagai berikut:
 34

 

1) Bacakan buku sejak anak lahir. 

Pada masa 0-2 tahun perkembangan otak manusia sangat 

pesat dan reseptif (gampang menyerap apa saja dengan 

memoriyang kuat), bila anak dikenalkan dengan membaca 
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sejak dini, maka kelak mereka akan memiliki minat baca 

yang tinggi. 

2) Dorong anak bercerita tentang apa yang telah didengar atau 

dibacanya. 

Bahan bacaan akan menjadi suatu kebutuhan yang 

menuntut anak untuk memahami suatu bacaan dan 

membaca buku secara berulang-ulang. 

3) Ajak anak ke toko buku atau ke perpustakaan. 

Perpustakaan akan memperkenalkan anak pada 

keanekaragaman bahan bacaan sehingga menumbuhkan 

rasa keingintahuan yang besar untuk membaca bahan 

bacaan yang mereka lihat, ketersediaan bahan bacaan 

memungkinkan anak untuk memilih bacaan yang sesuai 

dengan minat bacanya. 

4) Beli buku yang menarik minat anak. 

Buku yang menarik tentunya akan membarikan respons 

kepada anak untuk membuka atau membaca buku yang 

menrik perhatiannya. 

5) Sisihkan uang untuk membali buku. 

Ketersediaan bahan bacaan yang dibeli akan 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca. 

6) Nonton filmnya dan belikan bukunya. 

Hal ini dilakukan agar anak tidak menciptakan kebiasaan 

melihat film tetapi membaca juga perlu dibiasakan. 

7) Ciptakan perpustakaan keluarga 

8) Tukar buku dengan teman  

9) Hilangkan penghambat seperti televisi atau playstation. 

Sulitnya menciptsksn minst membaca pada terhadap anak 

karena pengaruh menonton televisi, playstation, hal yang 

disukai anak, peran orang tua dan guru sangatlah penting 

untuk mendorong anak senang membaca. 

10) Beri hadiah (reward) yang memperbesar semangat 

membaca. 

11) Jadikan buku sebagai hadiah untuk anak. 

12) Jadikan keinginan membaca sebagai kegiatan setiap hari. 

13) Dramatisi buku yang anda baca 

14) Peningkatan minat baca dapat dilakukan berbagai cara 

yang lain. 

15) Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap 

membaca. 

16) Menyediakan waktu khusus untuk membaca. 

Menyediakan waktu dalam membaca tentunya sangat 

penting karena hal ini akan menumbuhkan suatu kegiatan 

membaca yang teratur ditengah kesibukan sehari-hari. 
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Berhubungan dengan upaya menumbuhkan minat baca yang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, ada beberapa jenis minat baca bisa 

melalui:
 35

 

a) Minat baca spontan, yaitu kegiatan membaca yang 

dilakukan atas kemauan inisiatif pribadi, tanpa pengaruh 

dari pihak lain atau pihak luar. 

b) Minat baca terpola yaitu kegiatan membaca yang dilakukan 

masyarakat sebagai hasil atau akibat pengaruh langsung 

dan disengaja melakukan serangkaian tindakan dan 

program yang terpola terutama kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

Minat baca sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang 

diperoleh dari lingkungan anak, oleh karena itu minat baca perlu 

ditanamkan dan ditumbuhkan sejak anak masih kecil. Keluarga 

merupakan lingkungan paling awal dan dominan dalam 

menanamkan, menumbuhkan dan membina minat membaca anak. 

Orang tua perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya 

membaca dalam kehidupan anak, kemudian guru di sekolah, 

teman sebaya dan masyarakat. Menurut Purves dan Beach dalam 

Harris dan Sipay dalam Rivda Yetti, Ada dua kelompok besar 

faktor yang mempengaruhi minat baca anak, yaitu faktor personal 

dan faktor institusional. Faktor personal adalah faktor-faktor yang 

ada dalam diri anak, yaitu meliputi usia, jenis kelamin, inteligensi, 

kemampuan membaca, sikap dan kebutuhan psikologis. 
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Sedangkan 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, kemudian pengaruh orang tua, guru dan teman 

sebaya anak.
36

 

Ada beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya 

minat baca siswa. Faktor-faktor tersebut adalah:
 37

 

1) Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, 

pengetahuan, dan informasi. 

2) Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti 

tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan 

beragam. 

3) Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, 

maksudnya adanya iklim yang selalu dimanfaatkan dalam 

waktu tertentu untuk membaca. 

4) Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual, 

berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan 

rohani. Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui 

sikap-sikap, bahwa dalam diri tertanam komitmen 

membaca memperoleh keuntungan ilmu pengetahuan, 

wawasan atau pengalaman dan kearifan. 

 

Sedangkan Bunata dalam Dalman, menyebutkan bahwa 

minat baca terutama sangat ditentukan oleh beberapa faktor, 

yaitu:
38

 

a) Faktor lingkungan keluarga 

Di tengah kesibukan sebaiknya orang tua menyisihkan 

waktu untuk menemani anaknya membaca buku, dengan 

begitu orang tua dapat memberikan contoh yang yang baik 

dalam meningkatkan kreativitas membaca anak. 

b) Faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang 

kondusif. 
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Kurikulum yang tidak secara tegas mencantumkan kegiatan 

membaca dalam suatu bahan kajian serta para tenaga 

kependidikan baik sebagai guru, dosen maupun para 

pustakawan yang tidak memberikan motivasi pada anak-

anak peserta didik bahwa membaca itu penting untuk 

menambah ilmu pengetahuan, melatih bepikir kritis, 

menganalisis persoalan, dan sebagainya. Tujuan 

pendidikan di tanah air semakin jelas dalam 

mengembangkan kemampuan potensi anak bangsa agar 

terwujudnya SDM yang kompetif dalam era globalisasi, 

sehingga bangsa indonesia tidak selalu ketinggalan dalam 

kecerdasan intelektual. 

c) Faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung  

peningkatan minat baca masyarakat. 

Kurangnya minat baca masyakat ini bisa  dilihat dari 

kebiasaan sehari-hari. Banyak orang yang lebih memilih 

menghabiskan  uang demi hal lain dari pada membeli buku. 

Orang juga kadang lebih suka pergi ke tempat hiburan dari 

pada pergi ke toko buku. Mereka hanya pergi ke toko buku 

atau perpustaka bila memang di perlukan saja. 

d) Faktor keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan. 

Sebaiknya pemarintah daeran mengadakan prorgam 

perpustakan keliling atau perpustakaan tetap di tiap-tiap 

daerah agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. 

 

Menurut Hurlock dalam Dalman, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat baca pada siswa adalah sebagai berikut:
39

 

(1) Minat tumbuh besamaan dengan perkembangan mental 

Minat berubah seiring dengan perubahan, fisik dan mental 

yang juga mengalami perubahan, jenis bahan bacaan pun 

akan berubah seiring dengan level perkembangan dan 

pematangan pribadi. 

(2) Minat bergantung pada kesiapan belajar 

Kesempatan belajar anak yang paling tinggi adalah di 

lingkungan rumah, di mana lingkungan rumah merupakan 

stimulus paling awal dan tempat belajar membaca dan 

mempertahankannya dan kemudian menjadi suatu 

kebiasaan. 

(3) Minat diperoleh dari pengaruh budaya 

Budaya merupakan kebiasaan yang sifatnya permanen, 

sehingga sangat memungkinkan dengan adanya budaya 

membaca akan membuat seseorang baik secara langsung 
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maupun tidak langsung mempengaruhi minat membaca 

menjadi tinggi. 

(4) Minat dipengaruhi oleh bobot emosi 

Seseorang yang telah menemukan manfaat dari kegiatan 

membaca akan menimbulkan reaksi positif yang akan 

membuat orang tersebut ingin mengulanginya lagi dan lagi, 

sehingga kesenangan emosi yang mendalam pada aktivitas 

membaca akan  menguatkan minat baca. 

(5) Minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-

anak, 

Seorang anak yang yakin terhadap membaca akan 

membuatnya memiliki wawasan luas dan kecerdasan dalam 

menyikapi hidup dan terus-menerus melakukan aktivitas 

membaca sampai tua. 

 

Siswa adalah individu yang belum dewasa yang 

memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa.
40

 Siswa 

kelas V merupakan anak usia sekolah dasar yang berumur sekitar 

10-12 tahun. Anak sekolah dasar merupakan anak dengan kategori 

banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental 

maupun fisik, termasuk perubahan pada kognitif anak. Menurut 

Piaget dalam Sugianto, bahwa perkembangan kognitif siswa 

sekolah dasar pada usia 7-11, sudah mengalami tingkat 

operational kongkret, yaitu penggunaan logika yang memadai. 

Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda 

konkrit. kemudian pada usia 12-15 tahun, sudah mengalami pola 

pikir yang operasional formal, yaitu kemampuan untuk berpikir 

secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari 
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informasi yang tersedia.
41

 Menurut Sri Dewi Rahayu minat baca 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
42

 

a) Intensitas membaca, meliputi: kesempatan untuk membaca 

dan kebiasaan membaca 

b) Jenis bacaan, meliputi: buku fiksi dan non fiksi 

c) Perasaan, meliputi: perasaan senang dan tertarik 

d) Tujuan membaca, meliputi: menambah wawasan dan 

motivasi 

e) Lingkungan, meliputi: keluarga, guru dan teman 

f) Akses informasi, meliputi: perpustakaan, mading dan 

taman bacaan. 

 

Berdasarkan pendapat tentang faktor yang mempengaruhi 

minat baca di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat baca, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

timbul dari dalam diri siswa, seperti perasaan, tujuan membaca, 

kebiasaan dan kesadaraan membaca. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor yang timbul dari luar, seperti jenis bacaan, 

ketersediaan buku bacaan, lingkungan, orang tua dan guru. Dalam 

hal ini, guru sangat berpengaruh dalam menumbuhkan minat baca 

siswa. Terutama siswa pada usia sekolah dasar, yang perlu 

bimbingan dari guru dan orang tua untuk membiasakan kepada 

hal-hal yang baik agar tertanam pada diri siswa kebiasaan yang 

baik pula. Termasuk menumbuhkan minat baca pada siswa, agar 
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siswa lebih mengembangkan diri dan potensinya dengan 

memperkaya pengetahuan melalui kegiatan membaca. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang berhubungan dengan minat baca, diantaranya 

adalah: 

1. Tambaro, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2013 mengadakan penelitian 

tentang “Minat Baca Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Al-Fityah Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan minat baca 

siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah Pekanbaru 

tergolong tinggi. Hal ini terbukti dari hasil analisis data angket secara 

keseluruhan secara kuantitatif diperoleh persentase sebesar 69.55 %.  

Hasil ini terletak pada rentang nilai 50%-75% yang dikategorikan 

tinggi.
43

 Penelitian ini sama-sama meneliti tentang minat baca siswa. 

Namun penelitian Tambaro lebih memfokuskan pada siswa sekolah 

menengah pertama, adapun peneliti menganalisis minat baca, faktor 

yang mempengaruhi minat baca serta upaya untuk meningkatkan minat 

baca pada siswa kelas V Sekolah Dasar. 

2. Deli Siska Yuli, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada 

tahun 2012 mengadakan penelitian tentang “Meningkatkan Minat 
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Membaca Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Anekdot pada 

Siswa Kelas III Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta Hubbullah Pekanbaru”. Hasil penelitian tindakan ini, 

diketehui bahwa tingkat minat membaca siswa sebelum tindakan berada 

pada kategori rendah dengan jumlah minat siswa 58/ 38,6 %. Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I pada materi teks bacaan cerita pendek 

melalui penerapan strategi pembelajaran anekdot, minat baca siswa 

meningkat, dengan jumlah 93/ 61,3% dengan kategori tinggi. Setelah 

diperbaiki pada siklus II minat baca membaca siswa mengalami 

peningkatan yang cukup memuaskan dengan jumlah minat siswa 117/ 

78,3% dengan kategori sangat tinggi.
44

 Penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang minat baca, namun penelitian Deli Siska Yuli 

memfokuskan pada penelitian tindakan kelas yaitu meningkatkan minat 

baca siswa, adapun peneliti menganalisis tentang minat baca siswa, 

faktor yang mempengaruhi minat baca siswa dan upaya yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan minat baca siswa. 

3. Anuar Ahjuni, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2011 mengadakan 

penelitian tentang “Minat Siswa dalam membaca Textbook Bahasa Arab 

pada Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Guppi Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak”. Hasil penelitian mengetahui bahwa minat baca siswa 
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dalam membaca Textbook Bahasa Arab pada kelas VIII di Madrasah 

Tsanawiyah Guppi Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tergolong 

rendah. Dengan persentase 25%-50% dikategorikan rendah. Dan yang 

menjadi faktor yang mempengaruhi minat membaca siswa yaitu pada 

faktor eksternalnya, dengan persentase 73,3% dikategorikan 

“mempengaruhi”. Sedangkan faktor internalnya tidak mempengaruhi.
45

 

Penelitian inin sama-sama meneliti tentang minat baca, namun 

penelitian Anuar Ahjuni memfokuskan minat siswa dalam membaca 

texbook Bahasa Arab saja, sedangkan penulis menganalisis minat baca 

secara keseluruhan pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 130 

Pekanbaru. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah sintesis teori yang mengandung 

gambaran indikator. Adapun indikator-indikator yang akan peneliti 

paparkan dalam konsep operasional ini adalah sebagai berikut: 

Indikator minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesenangan membaca 

2. Kesadaran akan manfaat bacaan 

3. Frekuensi membaca 
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4. Jumlah buku bacaan yang pernah dibaca. 

Indikator untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru, yaitu: 

1. Intensitas membaca, yaitu meliputi kesempatan untuk membaca dan 

kebiasaan membaca. 

2. Jenis bacaan, yaitu meliputi bacaan yang fiksi dan non fiksi. 

3. Perasaan, yaitu meliputi adanya perasaan senang dan tertarik. 

4. Tujuan membaca, yaitu meliputi menambah wawasan dan motivasi. 

5. Lingkungan, yaitu meliputi keluarga, guru, dan teman. 

6. Akses informasi, yaitu meliputi perpustakaan, koleksi buku bacaan, dan 

taman bacaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


