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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Membaca di Sekolah Dasar merupakan landasan bagi tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. Sebagai kemampuan yang mendasari tingkat pendidikan selanjutnya, 

maka membaca perlu mendapat perhatian guru, sebab jika dasarnya tidak kuat pada 

tahap pendidikan berikutnya siswa akan mengalami kesulitan untuk dapat 

memperoleh dan memiliki pengetahuan (Sutini, 2010).  

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks. Namun, anak-anak yang tidak memperhatikan pentingnya belajar 

membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha 

yang terus-menerus dan siswa yang melihat tingginya nilai (value) membaca dalam 

kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan dengan siswa yang tidak 

menemukan keuntungan dari kegiatan membaca (Rahim, 2008: 1). 

Di sekolah siswa harus banyak membaca untuk mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan yang di dapat dari guru, dengan membaca siswa akan terlatih untuk 

belajar secara mandiri. Kegiatan membaca tidak hanya dilakukan di dalam kelas. 

Menurut Sulistia (2009: 1.14) Membaca di perpustakaan merupakan kegiatan yang 

nyata untuk menambah apa yang tidak diperoleh di dalam kelas, sedangkan membaca 

di dalam kelas dalam pelajaran membaca sifatnya sangat semu. Untuk memperoleh 

kemampuan membaca yang baik siswa diharapkan sering melakukan kegiatan 
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membaca, agar siswa tersebut sering melakukan kegiatan membaca maka dibutuhkan 

minat baca.  

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan 

dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadarannya sendiri. Tanpa adanya minat baca yang ada dalam diri seseorang maka 

kegiatan membaca tidak akan menjadi suatu kebutuhan yang penting baginya (Rahim 

2008: 28). 

Laporan bank Dunia No.16369 (Education in Indonesia from Crisis to 

recovery) menyebutkan bahwa tingkat membaca usia kelas VI Sekolah Dasar di 

Indonesia hanya mampu meraih skor 51,7 di bawah Filipina (52,6), Thailand (65,1) 

dan Singapura (74,0) (Asri, 2012). Hal ini juga didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kholianti (dalam Prabantantyo, 2012) yang menunjukkan bahwa 

minat baca siswa di perpustakaan sekolah SDN 3 Sentolo dalam kategori sedang 

yaitu dengan persentase sebesar 60,42%. Dilihat dari penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa minat membaca siswa di perpustakaan sekolah masih kurang.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh minat baca siswa 

di SDN Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, mengingat pentingnya 

kegiatan membaca bagi siswa sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di perpustakaan SDN 

Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang bahwa koleksi buku yang ada di 

perpustakaan sekolah meliputi teks buku pelajaran berjumlah 1736 eksemplar, buku 

panduan guru berjumlah 112 eksemplar, buku pengayaan berjumlah 5380 eksemplar, 
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dan buku referensi berjumlah 216 eksemplar, akan tetapi koleksi buku yang 

diletakkan di perpustakaan masih sedikit sekali dimanfaatkan oleh siswa. Hal itu 

menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran siswa untuk membaca di 

perpustakaan sekolah yang diperkuat dengan sedikitnya pengunjung ke perpustakaan 

sekolah, dan masih sedikit siswa yang meminjam buku di perpustakaan sekolah 

dengan persentase dibawah 20%. Pada  kondisi nyata dilapangan seperti itu, peneliti 

ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Minat Baca Siswa di Perpustakaan 

SDN Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang “ untuk mendapatkan data 

tentang minat baca siswa kelas I-6 yang tentunya akan berbeda – beda hasilnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat baca siswa kelas I-VI SDN Gampingan I Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa SDN 

Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis minat baca siswa kelas I-VI SDN Gampingan 

I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya sekolah dalam meningkatkan minat 

baca siswa SDN Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.  
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam perkembangan pendidikan, 

yaitu : 

1. Bagi Siswa 

Melatih sejak dini pentingnya membaca, karena dengan membaca akan 

memperluas pengetahuan dan wawasan siswa di SDN Gampingan I Kecamatan 

Pagak Kabupaten Malang. 

2. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan minat 

baca siswa SDN Gampingan I, selain itu juga dapat memberikan masukan kepada 

guru kelas bahwa pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di kelas, tetapi juga 

dapat dilkukan di perpustakaan sebagai sarana sumber belajar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan strategi atau upaya 

yang terbaru untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca siswa di 

perpustakaan SDN Gampingan I Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

E. Batasan Penelitian  

Berpijak pada latar belakang, maka keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas I-VI SDN Gampingan I Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang dengan jumlah keseluruhan adalah 247 siswa. 

2. Agar tidak terjadi perluasan persepsi, maka penelitian ini dibatasi hanya pada 

mengetahui minat baca siswa meliputi jumlah kunjungan, jumlah peminjam buku, 
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jumlah buku yang dipinjam, macam buku yang di pinjam di perpustakaan dan 

upaya sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa SDN Gampingan I 

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

F. Definisi Istilah 

1. Membaca di perpustakaan merupakan kegiatan yang nyata untuk menambah apa 

yang tidak diperoleh di dalam kelas, sedangkan membaca di dalam kelas dalam 

pelajaran membaca sifatnya sangat semu (Sulistia 2009: 1.14) 

2. Minat sering disebut “interest”. Minat dapat dikelompokkan sebagai sifat atau 

sikap (traids or attitude) yang memiliki kecenderungan- kecenderungan atau 

tradisi tertentu. Minat dapat mempresentasikan tindakan- tindakan (represent 

motives). Minat tidak bisa dikelompokkan sebagai pembawaan tetapi sifatnya bisa 

diusahakan (Bafadal, 2011:191) 

3. Minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha – usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang memunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya 

dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya 

atas kesadarannya sendiri (Rahim, 2008 : 28) 

4. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian atau sub bagian dari sebuah gedung 

ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya 

disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota 

perpustakaan (Masyuri, 2011:1) 

5. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di lingkup sekolah. 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di pendidikan dasar maupun 

pendidikan lanjutan, baik tingkat pertama maupun atas (Sulistia, 2009:1.1). 


