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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori Kegiatan Literasi 

1. Pengertian Literasi 

Pengertian literasi dalam bahasa inggris berasal dari kata Literacy yang di 

artikan sebagai kemampuan baca tulis. Literacy dalam bahasa latin, juga dikenal 

dengan istilah littera (huruf). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

literasi diartikan sebagai suatu yang berhubungan tulis - menulis. Sehubungan 

dengan pengertian literasi diatas, Pangesti (2016:7) mengemukakan makna 

tentang literasi identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Dalam konteks 

kekinian, pengertian literasi memiliki definisi dan makna yang sangat luas. 

Literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikiran kritis dan peka terhadap 

lingkungan sekitar. Secara sederhana, pengertian literasi dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan membaca dan menulis (Rahmawati, 2016:4). 

Deklarasi Praha tahun 2003 menyebutkan juga bahwa literasi mencakup 

bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Di abad informasi saat ini 

kemampuan literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup 

ketrampilan berpikir dalam menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam 

bentuk cetak, visual, auditori, dan digital (Sutrianto,2016). Berkenaan dengan ini 

Kern (2000) mendefiniskan pengertian literasi adalah penggunaan praktik-praktik 

situasi sosial, historis, dan serta kultural dalam menciptakan dan 

menginterpretasikan makna melalui teks, serta kemampuan untuk berefleksi 

secara kritis.  
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Penjelasan pengertian literasi di atas dapat disimpulkan bahwa literasi 

adalah suatu aktivitas untuk membuat seseorang paham suatu informasi, baik 

melalui aktivitas membaca dan menulis. Serta dapat melakukan praktik 

diselaraskan dengan hubungan sosial dengan pengetahuan. Sehingga literasi 

tersebut dapat membuat seseorang lebih banyak pengetahuan akan suatu informasi 

yang luas. 

2. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Pengertian literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS), di 

dalam Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016:2) merupakan kemampuan 

dalam mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas antara lain 

melalui berbagai aktivitas baik membaca, menulis, mendengarkan atau berbicara. 

Sehubungan dengan ini Kemendikbud (2016:3) menjelaskan bahwa Gerakan 

Literasi Sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh 

untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat 

dalam memberikan sarana untuk mencari suatu informasi.Sekolah sebagai 

organisasi pembelajar yang warganya literat adalah sekolah yang menyenangkan 

dan ramah anak, terlihat dari semua warganya menunjukkan empati, kepedulian, 

semangat ingin tahu, cinta pengetahuan, cakap berkomunikasi dan dapat 

berkontribusi kepada lingkungan sosialnya (Rahmawati, 2016:5). 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 mempunyai tujuan untuk memperkuat gerakan 

penumbuhan budi pekerti. Salah satu kegiatan tersebut yang di terapkan di 

sekolah adalah Kegiatan 15 menit membaca buku sebelum pelajaran dimulai. 

Kegiatan ini digunakan untuk menumbuhkan minat baca anak serta mampu 
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meningkatkan ketrampilan membaca anak, agar pengetahuan anak dapatlah 

berkembang lebih cepat.  Nilai-nilai budi pekerti ini perlu ditanamkan sejak dini 

sebab sebagai proses pendidikan sejatinya bukan hanya untuk mencetak manusia 

yang cerdas secara intelektual, akan  tapi juga cerdas emosional dan spritual.  

Kemampuan Literasi Siswa sangat berkaitan erat tuntutanya dalam 

ketrampilan membaca yang pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa 

dalam memahami suatu informasi secara analisis dan kritis. Berdasarkan uraian 

diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa literasi dalam konteks Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) adalah suau kegiatan memahami informasi melalui suatu aktivitas  

yang dapat menambah pengetahuan baik melalui membaca, mendengarkan, 

menulis dan sebagainya. Informasi yang di dapat tersebut sebagai wawasan 

tambahan siswa dalam menggali suatu ilmu yang sebanyak-banyaknya.   

1. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Menurut Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (2016;2), mempunyai dua tujuan meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus. Pertama tujuan umum “ Menumbuhkan dan mengembangkan budi 

pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah, agar anak menjadi 

pembelajar sepanjang hayat”. Dan yang kedua tujuan khusus yaitu a) 

Menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Sekolah, b) untuk meningkatkan 

kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar menjadi literat, c) menjadikan 

sekolah sebuah taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak warga sekolah 

mampu mengelolah pengetahuan, d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan banyak buku bacaan dan mampu mewadahi strategi membaca. 
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Dari uraian di atas dapar ditarik kesimpulan bahwa tujuan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) adalah menumbuhkan kebiasaan membaca pada peserta didik serta 

pembelajaran yang berupaya menjadikan semua warganya terampil membaca 

untuk mendukung pembelajaran mereka sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 

2. Ruang Lingkup Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Ruang lingkup Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sekolah yang sudah 

mampu mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam 

menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem. 

Gerakan literasi sekolah (GLS) menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2016:3) mempunyai tiga ruang lingkup GLS yang meliputi : a) 

Lingkungan sosial dan efektif berupa partisipasi dan dukungan dari warga, b) 

Lingkungan fisik Sekolah  berupa fasilitas dan sarana prasarana literasi, c) 

Lingkungan akademik berupa program literasi dalam menumbuhkan minat baca 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  dalam menerapkan 

gerakan literasi sekolah dibutuhkan suatu kerja sama baik dari segi sosial, sarana 

dan prasarana yang mendukung, serta lingkungan sebagai penunjang dalam 

penerapan gerakan literasi sekolah, untuk menumbuhkan minat baca siswa.  

3. Komponen Literasi 

Kegiatan literasi tidak hanya dipahami sebatas membaca dan menulis. 

Akan tetapi kemampuan dalam mendapatkan atau menerima suatu informasi. Clay 

(2001) mengemukakan komponen literasi dari enam komponen yang meliputi : a) 

Literasi Dini (Early Literacy) yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami 

bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang di bentuk oleh 
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pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dirumah, b) Literasi 

Dasar (Basic literacy) yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan, mempersepsi informasi, mengkomunikasikan, serta 

menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan 

pribadi, c) Literasi Perpustakaan (Library Literacy) yaitu memberikan 

pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi 

beragam buku bacaan, d) Literasi Teknologi yaitu kemampuan memahami suatu 

informasi lewat teknologi, e) Literasi Visual adalah pemahaman tingkat lanjut 

antara literasi media dan literasi teknologi sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan seacara kritis sesuai dengan kebutuhan, f) Literasi Media (Media 

Literacy) yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang 

berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, media internet dan 

memahami tujuan penggunaanya,  

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa komponen dari literasi 

terdiri enam kemampuan yang berbeda dari setiap komponen literasi. Seperti 

literasi media yang menuntut agar siswa dapat memiliki kemampuan untuk 

mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda. Berbeda dengan literasi visual 

yang menghendaki pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi 

teknologi. Hal ini membuktikan bahwa literasi tidak hanya didefinisikan sebagai 

aktivitas membaca dan menulis saja. 

6. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah 

Praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan sebuah 

prinsip. Beers (2009) mengemukakan terdapat enam prinsip dalam Gerakan 
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Literasi Sekolah yang meliputi : a) Perkembangan Literasi berjalan sesuai dengan 

tahap perkembangan peserta didik, b) Program literasi yang baik adalah bersifat 

berimbang. strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu di variasikan dan 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan, c) Program literasi terintegrasi dengan 

kurikulum, d) Kegiatan literasi ini di lakukan kapanpun dan dimanapun, e) 

Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan, f) Kegiatan Literasi perlu 

mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman warga sekolah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah tentunya harus 

mempunyai prinsip dalam menerapkan kegiatan literasi. Prinsip tersebut 

diterapkan agar dalam menerapkan kegiatan literasi dapat berjalan dengan aktif, 

partisipatif, serta memudahkan siswa dalam mencari suatu informasi yang 

diterapkan melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

7. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah 

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya 

literasi, Beers (2009), menyampaikan tiga strategi untuk menciptakan budaya 

literasi yang positif di sekolah yang meliputi, a) Mengkondisikan fisik ramah 

literasi agar peserta didik disini dengan mudah mengakses buku dari bahan bacaan 

lain, seperti sudut baca yang ada dikelas, perpustakaan dan area lain sekolah, b) 

Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat lingkungan 

fisik, sosial dan afektif c) Mengupayakan lingkungan sosial dan efektif sebagai 

model interaksi yang literat, hal ini dapat di laksanakan dengan lomba mading, 

poster dan lainya. 

Dari penjelasan stategi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara 

yang digunakan agar dapat tercapai adalah membiasakan membaca buku dalam 
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hati atau membaca dengan nyaring selama 15 menit sebelum pembelajaran. Agar 

Program literasi tersebut berjalan dengan lancar guru dan staf perlu di berikan 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan tenaga kependidikan tentang program 

literasi.  

8. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD dilaksanakan secara bertahap 

dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah. Dalam Buku 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016: 6) menjelaskan bahwa kesiapan ini 

mencakup kesiapan kapasitas fisik sekolah (ketersedian fasilitas, sarana dan 

prasarana literasi), kesiapan warga sekolah (peserta didik,tenaga guru,komponen 

sekolah), dan kesiapan system pendukung lainnya (partisipasi public, dukungan 

kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan). Untuk memastikan 

keberlangsungan Gerakan Literasi Sekolah melalui beberapa tahap yang meliputi 

tahap pembisaan, perkembangan dan tahap pembelajaran. 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

menumbuhkan minat baca sangat sulit jika siswa langsung senang dalam 

membaca, perlu suatu tahapan dalam menerapkan gerakan literasi sekolah 

tersebut. Tahapan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah serta kesiapan 

siswa, agar gerakan literasi tersebut tumbuh aktif, menjadi prioritas di sekolah. 

9. Pelaksanaan GLS Tahap Pembiasaan 

Pada kegiatan literasi tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan minat 

peserta didik terhadap bacaan. Dalam buku panduan Gerakan Literasi Sekolah 

(2016:7) menjelaskan bahwa kegiatan di tahap pembiasaan ini terbagi menjadi 

dua jenjang, yaitu jenjang kelas rendah dan jenjang kelas tinggi. Pada jenjang 
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kelas rendah kegiatan membaca meliputi: a) Menyimak ceita untuk menumbuhkan 

empati, b) Mengenali dan membuat referensi, prediksi terhadap gambar, c) fokus 

kegiatan membaca menggunakan buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku 

dengan teks sederhana baik fiksi maupun non fiksi, d) Sarana dan prasarana 

memanfaatkan sudut baca, perpustakan dan area baca lainya. Selanjutnya, pada 

jenjang kelas tinggi kegiatan membaca meliputi: a) menyimak lebih lama untuk 

memahami bacaan, b) memahami isi bacaan dengan berbagai strategi, c) fokus 

kegiatan membaca dengan membacakan buku dengan nyaring, dan membaca 

dalam hati, d) sarana dan prasarana memanfaat perpustakaan dan sudut baca. 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

menumbuhkan minat baca peserta didik, diperlukanya suatu  empati dalam 

pelaksanaan tahap pembiasaan, baik dari segi sarana dan prasarana, mengajak 

siswa mebaca lebih lama dengan nyaring atau dalam hati, sehingga dengal hal ini 

lama – kelamaan siswa akan mulai tumbuh dan senang dalam membaca. 

10. Langkah-langkah Kegiatan Tahap Pembiasaan 

Langkah – langkah kegiatan literasi untuk menumbuhkan minat baca anak 

pada tahap pembiasaan dapat dengan cara membaca nyaring maupun membaca 

dalam hati. Tahap pembiasaan ini dilakukan selama 15 menit sebelum 

pembelajaran dimulai baik di awal,tengah atau akhir.  Pada tahap pembiasaan 

dapat di lakukan dengan cara membaca nyaring maupun dalam hati mempunyai 

lima tujuan yang meliputi ; a) Memotivasi peserta didik agar mau membaca, b) 

Membuat peserta didik dapat membaca dan gemar membaca, c) Memberikan 

pengalaman membaca yang menyenangkan, d) Membangun komunikasi antara 

guru dan peserta didik, e) Guru atau kepala sekolah yang teladan membaca.  
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Dibawah ini merupakan langkah tahap pembiasaan nyaring dan dalam hati 

sebagai rancangan dalam menerapkan kegiatan pembiasan sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 1 Kegiatan Membaca Nyaring 

 
    Tahap Membaca                                               Kegiatan 

Persiapan yang perlu dilakukan a) Memahami tujuan membacakan 

nyaring,yaitu menumbuhkan minat, 

memeragakan cara membaca, dan 

menjadikan peserta didik lancer membaca 

b) Mengetahui tingkat kemampuan berpikir 

dan membaca peserta didik 

c) Memilih buku yang berkualitas disesuaikan 

dengan jenjang dan minat peserta didik 

d) Menuliskan pertanyaan sebagai bahan 

diskusi peserta didik 

e) Melakukan kegiatan prabaca dan baca 

f) Melatih intonasi, volume suara, dan gerak 

tubuh agar dapat membacakan buku dengan 

menarik serta ekspresi wajah yang 

mendukung pencitraan 

Sebelum membacakan nyaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Memulai dengan menyapa peserta didik dan 

menyebutkan alasan memilih bacaan 

tersebut 

b) Menunjukkan sampul buku cerita yang akan 

dibacakan dan menyampaikan gambaran 

singkat cerita 

c) Menyebutkan judul. Pengarang dan 

illustrator buku 

d) Menggali pengalaman peserta didik, 

misalnya dengan menanyakan : Apakah ada  

di antara meraka yang pernah membaca 

buku tersebut? Apakah ada yang memilih 

buku itu? Atau apakah ada yang dapat 

menduga isi buku itu 

e) Mulai menyusuri ilustrasi, apabila terdapat 

dalam buku atau bahan bacaan 

f) Membacakan buku dengan cara yang sangat 

menarik 

Saat membaca nyaring a) Suara dapat didengar seluruh peserta didik, 

tidak terlalu cepat, disertai intonasi, 

ekspresi, dan gestur yang sesaui isi cerita 

b) Bersikap ramah 

c) Menanggapi komentar dan pertanyaan 

peserta didik 

d) Mengingatkan peseta didik untuk 

menyimak 

e) Membagi informasi dan berdiskusi selama 

membacakan buku 

f) Mengajak peserta didik aktif bertanya  
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Lanjutan Tabel... 

 
    Tahap Membaca                                               Kegiatan 

 

Sumber : Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah. 2016: 11 

 

Tabel 2. 2 Kegiatan Membaca Dalam Hati 

 
    Tahap Membaca Kegiatan 

Persiapan membaca dalam hati 

 

a) Memahami tujuan membaca dalam hati 

yaitu untuk menumbuhkan minat baca 

peserta didik 

b) Memastikan agar bacaan sesuai dengan 

tingkat keterampilan membaca peserta 

didik 

Setelah Membaca Nyaring a) Meminta peserta didik mengajukan 

pertanyaan 

b) Guru mengajukan pertanyaan seandainya 

peserta didik tidak bertanya 

c) Meminta peserta didik untuk menceritakan 

ulang bacaan dengan kata-katanya sendiri 

d) Meletakkan buku atau materi bacaan 

ditempat yang mudah dilihat dan dijangkau 

oleh tangan peserta didik 

e) Mencatat judul buku yang telah dibacakan 

Sebelum membacakan dalam hati 

 

a) Menawarkan kepada peserta didik apakah 

mereka memilih sendiri buku yang ingin 

dibaca dari sudut baca kelas atau 

membawanya sendiri dari rumah 

b) Membebaskan peserta didik untuk memilih 

buku yang sesuai dengan minat dan 

kesenangan 

c) Memberi semangat kepada peserta didik 

bahwa ia harus membaca buku tersebut 

sampai selesai,dalam kurun waktu tertentu. 

d) Membolehkan peserta didik untuk mencari 

buku lain, apabila isi buku dianggap kurang 

menarik 

e) Membolehkan peserta didik untuk memilih 

tempat yang disukainya untuk membaca 

f) Menyediakan buku-buku dengan ,jenis dan 

judul yang bervariatif 

Saat Membaca dalam hati a) Peserta didik dan guru Bersama-sama 

membacakan buku masing-masing dengan 

tenag selama 15 menit 
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Lanjutan Tabel... 

    Tahap Membaca Kegiatan 

 

Sumber : Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah. 2016: 14 

 

11. Indikator Pencapain Pada Tahap Pembiasaan 

Sesuai dengan Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016:23), ada 

beberapa indikator yang perlu di ketahui oleh sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan tahap pembiasaan. Peneliti atau sekolah dapat menggunakan tabel ceklis 

untuk mengetahui apakah prioritas kegiatan di tahap pembiasaan literasi sudah 

dilaksanakan disekolah. Apabila telah melaksanakan semua indikator dalam 

pembiasaan sekolah dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran. Di bawah ini merupakan Indikator dalam 

tahap pembiasaan. 

Tabel 2. 3 Indikator Pencapaian Tahap Pembiasaan 

 
No. Indikator Belum Sudah 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca : 

a. Membacakan nyaring 

b. Membaca dalam hati 

  

2. Kegiatan 15 menit membaca dilakukan 

setiap hari (di awal, tengah,atau akhir 

menjelang pembelajaran) 

  

3. Buku yang dibacakan kepada atau dibaca 

oleh peserta didik di catat judul dan nama 

pengarangnya dalam catatan harian 

  

4. Ada perpustakakaan atau tempat untuk 

menyediakan bermacam-macam buku 

  

5. Warga sekolah terlibat dalam kegiatan 

literasi tersebut untuk menumbuhkan  

  

Setelah Membaca dalam hati a) Guru dapat menggunakan 5 – 10 menit 

setelah membaca untuk bertanya kepada 

peserta didik tentang buku yang dibaca 
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Lanjutan Tabel... 

No. Indikator Belum Sudah 

6. Ada poster-poster di dalam, bahkan di area 

sekolahan. 

  

7. Ada bahan kaya teks di tiap kelas   

8. Kebun sekolah,kantin, dan UKS menjadi 

lingkungan yang kaya literasi, terdapat 

poster-poster tentang pembiasaan hidup 

sehat,kebersihan dan keindahan 

  

9. Sekolah berupaya melibatkan publik 

(orangtua,alumni, dan elemen masyarakat) 

untuk mengembangkan kegiatan literasi 

  

Sumber : Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah. 2016: 23 

12. Pelaksanaan GLS pada tahap pengembangan 

Kegiatan literasi pada tahap pengembangan merupakan tahap kelanjutan 

dari tahap pembiasaan. Untuk melanjutkan ke tahap pengembangan perlu suatu 

kesiapan dalam melakukan kegiatan tersebut.Pada tahap perkembangan ini 

bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan 

membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman peserta didik. Serta 

dapat mengaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikit kritis, dan mengolah 

kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan 

pengayaan (Buku Paduan GLS.2016:27). 

12. Pelaksanaan GLS pada tahap pembelajaran 

Kegiatan Literasi pada tahap pembelajaran ini,bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif (Menyimak dan membaca) dan aktif 

(berbicara dan menulis) yang dijelaskan secara rinci dalam konteks dua kegiatan 

utama di tahap ini, yaitu membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan 

menulis di jenjangkan agar peningkatan kecakapan di empat area berbahasa 
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tersebut (membaca, menyimak, berbicara, dan menulis) dapat dilakukan secara 

terukur dan berkelanjutan (Buku Panduan GLS.2016 : 57). 

13. Hambatan Dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Pelaksanaan Gerakan literasi Sekolah, tentunya ada sebuah hambatan yang 

perlu diperhatikan. Dalam jurnalnya Akbar Aulia (2017), menjelakan bahwa 

Kelas yang nyaman merupakan dambaan setiap siswa. Kelas yang dapat 

memotivasi serta menyalurkan minat dan bakat siswa. Interaksi harmonis antara 

siswa dan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan dalam situasi 

menyenangkan dapat menciptakan kesenangan tersendiri dalam belajar.Dengan 

adanya kegiatan tersebut akan menciptakan kelas yang harmonis,produkti dan 

menyenangkan. Interaksi ini tidak akan terjadi bila siswa memperoleh informasi 

pasif yang ada disekitarnya. Kesadaran untuk mencari dengan cara membaca 

secara mandiri haruslah dibina, agar siswa aktif berpikir disaat proses 

pembelajaran. Siswa di tuntut mencari informasi serta pengetahuan agar 

memperoleh pengetahuan yang luas. 

Namun, hambatan-hambatan pasti akan ada dalam menggapai tujuan yang  

di inginkan. Bila kita melihat kondisi real masyarakat terdapat empat hambatan 

terjadi di lapangan yang meliputi ; a) Kebiasaan literasi di sekolah belum menjadi 

prioritas, baik disekolah maupun dirumah belum menyadari arti pentingnya 

membaca. Kegiatan membaca hanya menjadi kegiatan penyelesaian akademik dan 

tugas semata. Membaca masih didasari sikap paksaan pemenuhan sebuah 

kewajiban. Bukan sebuah sarana hiburan ataupun kebutuhan, b) Kurangnya buku 

bacaan / sumber bacaaan, Salah satu kelemahan dalam menerapkan minat dan 

budaya baca adalah kurang tersedianya bahan bacaan. Siswa tidak menemukan 
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bahan bacaan yang cocok, sehingga tidak ada perasaan tertarik untuk membaca. 

Belum beragamnya karya tulis mengakibatkan menurunya minat membaca siswa, 

c) Lingkungan tidak mendukung tidak ada contoh yang baik serta tidak ada 

dorongan dari lingkungan sekitar yang membuat siswa tidak merasa perlu 

membaca, d) Merupakan program yang memerlukan konsentrasi, pada hakikatnya 

membaca adalah aktivitas yang tidak bisa dilakukan dengan kegiatan lain, 

diperlukan perhatian dapat menangkap dan memahami yang dibaca.  

 

B. Deskripsi Teori Minat Baca 

1. Pengertian Minat Baca 

Pengertian Minat dalam KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi 

terhadapat sesuatu, gairah, keinginan. Menurut Sutarno (2003:19) minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang terhadap sesuatu. 

Dalman (2014:141) mengemukakan bahwa minat baca adalah dorongan untuk 

memahami kata demi kata dan isi dalam teks yang terkandung dalam bacaan, 

sehingga dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam sebuah bacaan. Sejalan 

dengan pendapat diatas, menurut Tarigan yang dikutip oleh Dalman (2014:141) 

bahwa minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri 

sendiri atau menangkap makna yang terkandung dalam tulisan sehingga 

memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam 

terhadap makna bacaan. Minat menentukan kegiatan dan frekuensi membaca, 

mendorong pembaca untuk memilih jenis bacaan, menentukan tingkat partisipasi 

di kelas dalam mengerjakan tugas, bertanya-jawab, dan kesanggupan membaca 

diluar kelas. Hasanah, dkk (2011:34), menyatakan bahwa pengertian minat baca 
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merupakan hasrat yang kuat seseorang baik disadari ataupun tidak yang 

terpuaskan lewat perilaku membacanya. 

Sesorang yang mempunyai sebuah minat yang tiggi akan semangat dalam 

membaca beragama buku, untuk menambah wawasanya. Menurut Hartono 

(2016:281) membaca adalah ketrampilan yang diperoleh setelah seseorang 

dilahirkan, yang dikembangkan, dibina, dipupuk melalui kegiatan belajar 

mengajar. Sedangkan menurut Markshefel yang dikutip oleh Bafadal (2011:193) 

mengemukakan bahwa membaca adalah kegiatan kompleks yang disengaja, dalam 

hal ini berupa proses berfikir yang didalamnya terdiri berbagai aksi pikir yang 

berkerja secara terpadu mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami paparan 

tulisan secara keseluruhan. Hernowo (2003:35) juga mengemukakan bahwa 

membaca pada hakekatnya adalah menyebarkan gagasan dan upaya yang kreatif. 

Siklus membaca sebenarnya merupakan siklus mengalirnya ide pengarang ke 

dalam diri pembaca yang pada giliranya akan mengalir keseluruh penjuru dunia 

melalui buku atau hal lainya.  

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

minat baca adalah keinginan yanh sangat kuat seseorang dalam mencari atau 

mendapatkan suatu informasi melalui kegiatan yang kompleks baik di sengaja 

atau tidak dalam memahami suatu informasi melalui suatu paparan teks atau 

tulisan secara keseluruhan. Membaca dapat dilakukan kapan saja sesuai 

kebutuhan pembaca. Kegiatan membaca sudah seharusnya menjadi aktivitas rutin 

sehari-hari untuk memperoleh suatu informasi, tanpa mempunyai minat dalam 

membaca seseorang tidak akan mendapatkan suatu informasi dengan baik. 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Baca 
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Menurut Hurlock yang dikutip oleh Dalman (2014:149), minat yang 

berkembang pada anak karena lima hal yang meliputi: a) Minat tumbuh 

bersamaan dengan perkembangan mental. Sehingga Minat akan berubah seiring 

dengan perkembangan fisik dan mental. Jenis bacaan yang dibaca akan berubah 

seiring dengan level perkembangan dan kematangan pribadi, b) Minat bergantung 

pada kesiapan siswa, lingkungan rumah merupakan tempat belajar yang paling 

lama, stimulus awal dan tempat belajar paling utama bagi anak untuk belajar 

membaca dan mempertahankanya menjadi sebuah kebiasaan, c) Minat diperoleh 

dari pengaruh Budaya, adanya budaya yang tinggi terhadap minat baca, akan 

menjadikan sebuah kebiasaan untuk membaca secara langsung ataupun tidak 

langsung, d) Minat dipengaruhi oleh bobot emosi, Seseorang yang telah 

menemukan manfaat dari membaca dan membuat orang tersebut ingin 

mengulanginya lagi dan lagi sehingga kesenangan emosi yang mendalam pada 

aktivitas membaca akan menguatkan minat baca, d) Minat adalah sifat egosentrick 

dikeseluruhan masa anak-anak, Seseorang yang senang dalam membaca atau 

mempunyai kebiasaan membaca, akan membuatnya memiliki wawasan yang luas. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat baca adalah keadaan fisik dan emosional dalam diri anak 

tersebut, Kematangan peserta didik dapat dilihat dari bahan bacaan yang dibaca, 

serta Pengaruh lingkungan dan pengaruh budaya luar yang menjadi faktor minat 

baca anak tersebur. 

3. Indikator Minat Baca 

Dalman (2014:145) menjelaskan dua  indikator untuk memenuhi tingkat 

minat baca seseorang yang meliputi : a) Frekuensi dan Kuantitas Membaca, Hal 
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ini diartikan sebagai frekuensi (keseringan) dan waktu yang digunakan seseorang 

untuk membaca. Seseorang yang memiliki minat baca sering kali akan banyak 

melakukan kegiatan membaca, b) Kuantitas Sumber Bacaan. Orang yang 

memeliki minat baca akan berusaha  membaca bacaan yang variatif. Mereka tidak 

hanya membaca bacaan yang mereka butuhkan pada saat itu teteapi juga membaca 

bacaan yang mereka anggap penting. Sehubungan dengan ini Sudarsono 

(2010:427) juga menjelaskan indikator dalam minat baca. Ada empat aspek yang 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat minat baca seseorang, yaitu a) 

kesenangan membaca, b) kesadaran akan manfaat membaca, c) frekuensi 

membaca, dan d) jumlah buku yang pernah dibaca. 

Sehingga dari penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

indikator yang digunakan peneliti dalam penelitianya ada empat indikator yang 

merupakan perpaduan dari pendapat dalman serta sudarsono yang meliputi: a) 

Minat/Kesenangan Membaca. Kesenangan yang di maksud adalah kecenderungan 

seseorang untuk menaruh perhatian lebih serta menyukai suatu hal atau kegiatan 

tertentu tanpa ada paksaan dari pihak lain. Minat baca adalah keinginan kuat yang 

mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan membaca atau kemauanya 

sendiri dan didasari dengan perasaan senang. Rasa senang akan menjadi dasar 

yang kukuh untuk menjalankan sebuah aktivitas, dengan penuh kenikmatan 

(Naim, 2013:58). b) Kesadaran akan manfaat membaca, Untuk membangun 

kebiasaan membaca. Langkah yang penting adalah dengan membangun kesadaran 

seseorang. Penyadaran akan menimbulkan paradigma baru, dari menganggap 

membaca bukan hal penting menjadi penting (Naim, 2013:57).  
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Oleh karena itu, siswa harus ditumbuhkan kesadarannya akan manfaat 

membaca sedini mungkin untuk membantu proses pendidikanya, c) Frekuensi 

Membaca, Hal ini diartikan sebagai frekuensi (keseringan) dan waktu yang 

digunakan seseorang untuk membaca, Seseorang yang memiliki minat baca sering 

kali akan banyak melakukan kegiatan membaca, d) Kuantitas sumber bacaan. 

Orang yang memeliki minat baca akan berusaha  membaca bacaan yang variatif. 

Mereka tidak hanya membaca bacaan yang mereka butuhkan pada saat itu teteapi 

juga membaca bacaan yang mereka anggap penting. 

4. Manfaat Membaca 

Membaca adalah suatu bentuk aktivitas manusia, tanpa membaca manusia 

tidak akan mampu mendapatkan informasi.  Di balik dari aktivitas tersebut, 

tentunya ada empat belas manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas membaca 

tersebut. Menurut Prastowo (2012:375) manfaat tersebut meliputi: a) 

Mempermudah dalam memahami berbagai mata pelajaran. Karena dengan 

membaca seseorang dapat menambah, memperluas dan mendalami informasi 

yang diperoleh, b) Mempertinggi kemampuan manusia dalam membandingkan 

meneliti dan mempertajam informasi, c) Meningkatkan apresiasi seni sastra, d) 

Meningkatkan kemampuan untuk mengenal siapa dirinya dan mengenal 

lingkungan yang lebih luas, e) Meningkatkan ketrampilan dan memperluas minat 

terhadap berbagai kegemaran dan aktivitas yang bermanfat bagi pengembangan 

pribadi, f) Mengembangkan watak pribadi yang baik, g) Meningkatkan selera dan 

kemampuan dalam membedakan baik dan buruk, h) Mengisi waktu luang dengan 

kegiatan yang positif, i) Mendidik secara mandiri, j) Menambah 

pembendaharaaan kata, k) Mendidik untuk perpikir kritis dan mengetahui 
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berbagai permasalahan  yang terjadi dilingkungan, baik lingkungan sekitar 

maupun lingkungan yang luas, l) Memicu timbulnya ide baru, m) Memperluas 

pengalaman, n) Sarana rekreasi yang mudah dan senang. 

Dari beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca sangat 

mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan seseorang, karena suatu informasi 

akan dapat diperoleh jika seseorang mau gerak untuk membaca. Membaca sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesorang yang banyak membaca akan 

kaya ilmu pengetahuan sehingga wawasanya untuk kedepannya akan lebih baik. 

5. Tujuan Membaca 

Tujuan dalam membaca akan menentukan arah dan hasil yang akan 

diperolah pembaca. Setiap Pembaca memiliki tujuan yang berbeda-beda, 

penentuan dalam tujuan membaca di dasarkan pada kebutuhan masing-masing. 

Rahim (2008:11) menjelaskan ada sembilan macam tujuan membaca yang 

meliputi; a) kesenangan, b) Memperbanyak pengetahuanya tentang suatu topik, c) 

Menyempurnakan dalam membaca nyaring, d) Menemukan strategi tertentu 

dalam membaca, e) Memperolah informasi baru, f) Mampu mengaitkan informasi 

lama dengan informasi baru yang telah dibaca, g) Mengaplikasikan informasi dari 

suatu teks, h) Kritis terhadap suatu informasi, i) Menjawab berbagai pertanyaan-

pertanyaan yang spesifik. 

Sedangkan menurut Nurhadi (2005:11) berpendapat bahwa terdapat 

sepuluh tujuan membaca yang meliputi: a) Memahami secara detail dan 

menyeluruh isi buku, b) Menangkap ide pokok atau gagasan utama buku , c) 

Mendapatkan informasi tentang sesuatu hal terbaru, d) Mengenali makna kata-

kata yang sulit, e) Ingin mengatahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat, 
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f) Ingin memperoleh kenikmatan dalam karya fiksi, g) Ingin memperoleh 

informasi tentang lowongan pekerjaan, h) Ingin mencari merk barang yang cocok 

untuk dibeli, i) Ingin menilai kebenaran gagasan panjang, j) Ingin mendapatkan 

keterangan tentang pendapat oleh beberapa ahli tentang suatu definisi. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

Menurut Lamb dan Arnold yang dikutip Rahim (2011:16) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang ada tiga yaitu, faktor 

fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut perlu 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi kemampuan membaca siswa. Penjelasan 

ketiga faktor tersebut akan di jelaskan sebagai berikut: a) Faktor Fisiologis yaitu 

faktor yang mencakup kesehatan fisik pertimbangan neurologis, dan jenis 

kelamin. Kondisi dalam hal kelelahan menjadi tidak menguntungkan bagi anak 

untuk belajar. Khususnya dalam hal belajar membaca. Beberapa mengemukakan 

bahwa keterbatasan neorologis (misalnya berbagai cacat otak dan kekurangan 

secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal 

dalam menumbuhkan minat baca anak, b) Faktor lingkungan anak juga 

mempengaruhi kemampuan atau minat baca anak. Faktor tersebut mencakup latar 

belakang anak, pengalaman sosial anak, pengalaman anak dirumah serta ekonomi 

keluarga anak, c) Faktor Intelektual Istilah intelegensi menurut Heim yang di 

kutip dalam bukunya Rahim (2011:17) adalah sebagai suatu usaha berpikir yang 

terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan 

meresponya secara tepat.  

Secara umum, intelegensi tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya anak dalam membaca, akan tetapi strategi atau faktor guru dalam 
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melakukan suatu pembiasaan membaca untuk meningkatkan minat baca anak. 

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengurangi faktor-

faktor di atas perlu sebuah upaya kerjasama dengan yang lain, agar minat dan 

kempuan baca anak dapatlah berkembang dengan baik dan anak dapat mempunyai 

rasa senang dalam membaca tanpa adanya suatu paksaan. 

7. Kebiasaan yang baik dalam membaca 

Menurut Hernowo (2002 :68), Kebiasaan membaca yang baik adalah 

kebiasaan membaca yang terprogram atau terencana. Terdaapat tiga Hal yang 

berkaitan dengan masalah kebiasaan membaca tersebut yang meliputi: a) Waktu 

membaca, Membaca dapat dilakukan kapan saja dimana saja belum menjadi 

budaya masyarakat indonesia. Masyarakat indonesia lebih suka berbicara dan 

menyimak di banding membaca dan menulis, sehingga tidak terlalu penting untuk 

mengalokasikan waktu untuk membaca, b) Frekuensi Membaca, Frekuensi 

membaca setiap orang berbeda, hal tersebut tergantung minat siswa dan 

kebutuhan siswa dalam memperoleh suatu informasi, c) Sikap membaca Adapun 

sikap-sikap dalam membaca adalah sabar tidak tergesa-gesa dalam memahami 

informasi, telaten membaca buku untuk memahami suatu makna 

diperlukan,karena kalau tidak akan banyak gagasan yang hilang, tekun diperlukan 

untuk membantu kita memahami suatu informasi dengan baik,baik dari segi 

kata,kalimat dan sebagainya, gigih akan mendorong seseorang untuk membaca 

kembali karena kurang memahami suatu informasi yang didapat, dan Sungguh-

sungguh dalam membaca buku mencari informasi sangat penting guna memahami 

suatu informasi dengan jelas. 

 



32 
 

 
 

C. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Peneliti bukanlah satu – satunya orang yang memiliki masalah tersebut, 

karena telah ada peneliti terdahulu yang membahas tentang minat baca siswa. 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai informasi bagi peneliti untuk 

mendukung kerelevan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yang 

membahas minat baca sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 4 Kajian Penelitian Relevan 

Nama Peneliti     

Tahun                

Judul                   

 

Ernando Andi Bayu 

2014 

Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Minat Baca Anak Kelas IV dan V 

di SDN Wiyoro Bantul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Perbedaan Persamaan 

X = Motivasi 

Orangtua  

Y = Minat Baca 

Hasil dari penelitian ini 

pengaruh motivasi 

orangtua terhadap 

minat baca pada taraf 

signifikan 5% dengan 

N=59 sebesar 0,252. 

Dengan demikian, r 

hitung yang di peroleh 

lebih besar dari r tabel 

(0,679 > 0,252). 

Menunjukkan bahwa 

koefesien korelasi 

antara motivasi 

orangtua dengan minat 

baca siswa bahwa 

terdapat korelasi yang  

kuat. 

Penelitian ini meneliti 

seberapa besar 

pengaruh motivasi 

orang tua terhadap  

baca siswa 

Penelitian ini sama-

sama mempunyai 

tujuan untuk 

meningkatkan minat 

baca siswa dengan 

suatu kegiatan tertentu 

 

Nama Peneliti     

Tahun                

Judul                   

 

Farhannah Nazatul 

2014 

Pengaruh Cerita Terhadap Minat Baca Siswa di SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Perbedaan Persamaan 

X = Cerita 

Y = Minat Baca 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

cerita mempunyai 

hubungan yang positif 

dan signifikan. Hasil 

tersebut ditunjukkan 

dengan nilai korelasi 

yang diperoleh sebesar 

Dalam penelitian 

tersebut  ingin 

mengetahui seberapa 

besar pengaruh cerita 

dalam menumbuhkan 

minat baca anak, 

Sams-sama 

menumbuhkan minat 

baca anak,agar anak 

tersebut mempunyai 

kebiasaan dalam 

mengakses informasi 

secara luas. 



33 
 

 
 

0,785 dengan taraf 

signifikan 0,000 > 0,05 

(5%). Kondisi minat 

baca siswa  tergolong 

dalam kategori sangat 

tinggi yang di 

tunjukkan dengan hasil 

perhitungan grand 

mean sebesar 3,60. 

 

 

Nama Peneliti     

Tahun                

Judul                   

 

Faradina Nindya 

2017 

Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Terhadap Minat Baca 

Siswa di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-najah Jatinom Klaten 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Perbedaan Persamaan 

X = Program 

Gerakan Literasi 

Sekolah 

Y = Minat Baca 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan pada 

Pengaruh Program GLS 

terhadap minat baca di 

SD Islam Terpadu dan 

waktu berkunjung ke 

perpustakaan yang 

terbatas dengan hasil 

keseluruhan yang 

mengalami kesulitan 

sebesar 409 jawaban 

ya, dengan presentase 

sebesar 36,06% dan 

yang tidak mengalami 

kesulitan sebesar 725 

dengan presentase 

63,94 %. 

 

Dalam 

menumbuhkan minat 

baca siswa tersebut, 

program literasi yang 

di aplikasikan dengan 

memanfaatkan 

perpustakaan yang 

terbatas sebagai 

tempat baca siswa. 

Sama- sama 

mengaplikasikan 

Gerakan Literasi 

Sekolah untuk 

menumbuhkan minat 

baca siswa 

 

Nama Peneliti     

Tahun                

Judul                   

 

Lestari Rosi 

2016 

Pengaruh Media Komik Terhadap Ketrampilan Membaca Intensif Siswa 

Kelas III SD Islam Al Amanah Tanggerang Selatan 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Perbedaan Persamaan 

X = Media 

Komik 

Y = Ketrampilan 

Membaca Intensif 

Berdasarkan hasil 

posttest, di peroleh 

bahwa hasil rata-rata 

nilai tes ketrampilan 

membaca intensif siswa 

setelah dibelajarkan 

dengan menggunakan 

media komik lebih 

tinggi di bandingkan 

nilai tes. Di peroleh 

nilai sebesar 0,030 < 

0,05, dan dapat di 

Dalam upaya 

mengetahui 

ketrampilan 

membaca intensif 

menggunakan sebuah 

media komik sebagai  

pengaruh ketrampilan 

tersebut. 

Sams-sama 

menumbuhkan minat 

baca anak, agar anak 

tersebut mempunyai 

pengetauan dan 

wawasan yang luas 

dalam mendapatkan 

suatu informasi 
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simpulkan ada 

pengaruh penggunaan 

media komik terhadap 

ketramilan membaca 

intensif siswa. 

 

 

 

Penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu yang sudah meneliti 

tentang Gerakan Literasi maupun minat baca. Penjabaran dari masing- masing 

penelitian di atas adalah sebagai berikut; Ernando Andi Bayu tahun 2014, telah 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap 

Minat Baca Anak Kelas IV dan V di SDN Wiyoro. Menunjukkan bahwa antara 

motivasi orangtua dengan minat baca siswa bahwa terdapat korelasi yang kuat. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian terdahulu ini meneliti seberapa 

besar pengaruh motivasi orang tua terhadap minat baca siswa. Sedangkan 

persamaanya penelitian ini sama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

minat baca siswa dengan suatu kegiatan tertentu. 

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Farhannah Nazatul pada tahun 

2017, yang telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Cerita Terhadap 

Minat Baca Siswa di SD Tumbuh 1 Yogyakarta. Menunjukkan Hasil bahwa Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa cerita mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan. Perbedaan dari penelitian ini adalah Dalam penelitian tersebut  ingin 

mengetahui seberapa besar pengaruh cerita dalam menumbuhkan minat baca 

anak, Sedangkan Persamaanya adalah Sams-sama menumbuhkan minat baca 

anak. 

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Faradina Nindya pada tahun 

2017, dengan judul Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah Terhadap  Minat 
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baca Siswa di SD ISLAM Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten. 

Menunjukkan hasil bahwa program GLS Terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap minat baca di SD Islam Terpadu. Perbedaan dari penelitian ini adalah 

Dalam menumbuhkan minat baca siswa tersebut, program literasi yang di 

aplikasikan dengan memanfaatkan perpustakaan. Sedangkan Persamaanya adalah 

Sama - sama mengaplikasikan Gerakan Literasi Sekolah untuk menumbuhkan 

minat baca siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh, Lestari Rosi pada tahun 2016. 

Dengan judul Pengaruh Media Komik Terhadap Ketrampilan Membaca Intensif 

Siswa Kelas III SD Islam Al Amanah Tanggerang Selatan. Ada pengaruh 

penggunaan media komik terhadap ketramilan membaca intensif siswa. 

Perbedaannya dari penelitian ini adalah menggunakan sebuah media komik 

sebagai  pengaruh ketrampilan tersebut. Sedangkan Persamaanya adalah Sams-

sama menumbuhkan minat baca anak, agar anak mempunyai wawasan luas. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2014 : 84) menjelaskan bahwa hipotesis dalam penelitian dapat 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif 

(Ha). Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kegiatan 

literasi terhadap minat baca siswa. 

2. Ha : Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kegiatan literasi 

terhadap minat baca siswa. 
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D. Kerangka Pikir 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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