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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 Bab II menjelaskan beberapa kutipan yang diuraikan dalam penelitian ini. 

Kutipan tersebut antara lain kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan 

kerangka pikir. Adapun penjelasan masing-masing cakupan sebagai berikut: 

A. Budaya Membaca  

1. Pengertian Budaya Membaca 

  Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan karena segala semua 

kegiatan dilalui dengan membaca. Begitu juga dengan semua ilmu pengetahuan 

dapat diperoleh dengan membaca. Sehingga, budaya membaca adalah hal penting 

yang harus diterapkan. Budaya adalah pikiran atau akal budi yang tergambar di 

dalam pola pikir, sikap, ucapan, dan tindakan di dalam kegiatannya setiap hari 

(Sutarno NS,2006:27). Baca atau membaca adalah melihat serta memahami isi 

dari apa yang tertulis secara lisan maupun dalam hati (Tim Penyusun 

Kamus,1990:62). Membaca adalah suatu proses untuk kegiatan yang digunakan 

pembaca guna memperoleh pesan yang akan disampaikan penulis melalui media 

kata-kata atau bahan tulis (Tarigan,1994:7). Budaya merupakan suatu perbuatan 

yang sudah menjadi kebiasaan dan pola pikir setiap hari kemudian membaca 

merupakan proses memahmi guna memperoleh pengetahuan dan informasi baru. 

 Membaca merupakan ketrampilan yang sangat kompleks. Mengapa 

demikian, membaca banyak melibatkan beberapa unsur untuk memahami suatu 

bacaan yang dibaca . Membaca memiliki arti penting bagi siapapun dengan 

membaca siapapun dapat memperoleh informasi dan pengetahuan ( Meliyawati, 
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2016:2). Membaca merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur dari 

bacaan guna untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.  

 Budaya baca adalah kegiatan yang sudah menjadi bagian melekat atau 

juga belum dalam kehidupan sehari-hari pada diri seseorang. Contohnya apabila 

seseorang yang sudah melakukan budaya baca maka tiada hari tanpa membaca 

(Gong & Irkham, 2012: 62). Budaya membaca adalah aktivitas yang 

menghasilkan, karena mereka yang membaca akan memiliki pengetahuan baru, 

muncul ide baru untuk membuat karya tulis atau buku dan lainnya (Formiatno, 

2010:62). Berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan 

kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, 

menarik, memadai, baik jenis, jumlah maupun mutunya (Encang 

Saepudin,2015:3). Budaya membaca merupakan kegiatan yang sudah melekat dan 

menjadi kebiasaan dan mendorong memiliki pengetahuan dan hasil karya baru. 

 Kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak, maka 

tingkat keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat akan 

membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik. Bukan hanya itu kebiasaan 

membaca juga dapat membentuk karakter seorang anak. Seperti yang diterangkan 

di atas bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus 

menggenjot minat baca masyarakat khususnya peserta didik. Melalui membaca 

pemerintah mengharapkan terbentuk karakter yang baik sejak dini. Terobosan 

penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang 

pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan 

pendidikan yaitu sekolah (Rohman,2017:4). 
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 Berdasarkan pengertian budaya dan membaca yang telah diuraikan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya membaca merupakan kegiatan yang 

dilakukan setiap hari. Kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan di dalam pola pikir 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan yang mengarahkan untuk memperoleh 

pesan informasi. Menumbuhkan suatu kebiasaan tidak mudah dan memerlukan 

bebrapa teknik dan cara. Sebelum menumbuhkan atau menanam diperlukan 

pengenalan yang baik. Mengenalkan budaya baca atau budaya literasi bisa melalui 

bebeapa cara mulai seperti menurut Padmadewi dan Artini (2018:11) 

a. Pengenalan literasi  

1) Mendengarkan orang membaca 

2) Menyediakan lingkungan membaca  

b. Tahap Penerapan 

1) Aktivitas berbasis literasi yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu  

a) Kegiatan literasi yang blended dari pelajaran bahasa inggris di kelas 

b) Sebagai ko-kulikuler 

c) Sebagai ekstrakurikuler 

 Menurut Dimas (2015:5) mengembangkan budaya membaca memerlukan 

tahapan dalam pendampingan sepert sasaran menumbuhkan budaya membaca 

adalah penumbuhan komitmen, pembiasaan, dan komunikasi tersebut  diarahkan 

pada beberapa sasaran program yaitu, kepala sekolah, guru, pengelola 

perpustakaan, orang tua dan masyarakat, dan siswa MI. Secara detil, substansi 

kegiatan bagi kelompok sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu: 

1) Kepala Madrasah. Kegiatan yang pendampingan bagi kepala madrasah 

bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan komitmen kepala 
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madrasah terhadap pengembangan budaya baca siswa. Kegiatan ini penting 

sebagai kunci masuk dan berjalannnya kegiatan penampingan. 

2) Guru. Kegiatan pendampingan guru dalam rangka mengembangkan budaya 

baca difokuskan pada pelatihan dan pendampingan pembelajaran berbasis 

literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bekal kepada guru tentang cara 

mengajar siswa sekaligus melatih/membiasakan literasi pada siswa. Kegiatan 

ini sangat mendukung keberhasilan program budaya baca. 

3) Pengelola Perpustakaan Sekolah. Pelatihan dan pendampingan bagi pengelola 

perpustakaan difokuskan pada pengelolaan perpustakaan yang bernuansa 

rekreatif, sehingga menarik minat baca siswa. 

4) Orang Tua dan Masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 

parenting tentangpentingnyaminat baca anak dan pendapingan orang tua. 

Kegiatan ini difokuskan pada komunikasi dan edukasi publik tentang 

pentingnya budaya baca bagi masa depan anak-anak. Kegiatan ini akan diisi 

dengan dengan kesadaran dan gerakan wakaf buku. Salah satu faktor alasan 

perpustakaan kurang diminati siswa karena keterbatasan koleksi buku yang 

menarik bagi siswa MI. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan 

media/sarana komunikasi sekolah-orang tua untuk menjamin keterlibatan 

orang tua dalam mengembangkan budaya baca anak. Dalam kegiatan ini, 

direncanakan mengikutsertakan perpustakaan daerah yang memilki program 

layanan terpadu perpustakaan sekolah (Dimas 2015: 5). 

 Beradasarkan tahapan-tahapan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa tahapan budaya membaca memiliki tujuan yang bermanfaat. Membuat 
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kegiatan tersebut menjadi terperinci dan berkelanjutan. Kemudian selama proses 

pelaksanaan kegaiatan akan lebih tertata.  

2. Ketentuan Budaya Membaca  

 Sosialisasi membangun budaya baca yang disampaikan awal semester 

tahun pelajaran 2017/2018 selain materi lain disampaikan materi sosialisasi 

literasi sekolah yaitu penyampaian program oleh pengawas dalam rangka 

pengembangan satuan pendidikan melalui budaya literasi disekolah. Melakukan 

kegiatan budaya literasi di sekolah dimasukkan dengan lampiran permendikbud 

no 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti bahwa, kegiatan wajib untuk 

mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh, menggunakan 15 menit 

sebelum pembelajaran untuk membaca buku mata pelajaran (setiap hari), karena 

setiap siswa mempunyai potensi yang beragam. Sekolah hendaknya memberikan 

fasilitas secara optimal. 

 Sosialisasi budaya baca dengan pembuatan media sudut baca kelas dengan 

dimulai dari kordinir guru melalui kegiatan-kegiatan yang akan menjadi aktifitas 

membaca di sudut baca kelas. Setelah berkordinasi dengan guru adalah 

menentukan kegiatan membaca dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati 

bersama. Waktu harus diumumkan dengan konsisten kemudian bahan bacaan 

dapat diambilkan dari buku yang tersedia atau disediakan di MSBK atau dari 

teknologi informasi lain, bisa koran,majalah,artikel,jurnal,brosur,telegram dll. 

Hasil membaca ditulis dalam bentuk resume, hasil resume dinilai oleh guru 

Bahasa Indonesia pada akhir bulan dan dikembalikan untuk diletakkan di tempat 

yang disediakan per kelompok. Hasil yang dikumpulkan di wadah adalah untuk 

dibaca kelompok lain agar bisa dianalisis dan apresiasi. Langkah selanjutnya 
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adalah tugas kelompok dan individu dan diapresiasi guru dengan nialai. Setelah 

tugas adalah penilaian dari mulai kegiatan membaca,tugas individu dan kelompok 

kemudian refleksi. Terakhir adalah refleksi dilakukan setelah keempat langkah 

dilakukan dengan kegiatan berupa peserta didik menilai pendidik 

(Haryatni.2018.P 2338). 

 Pengelolaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan suasana kondusif 

bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan 

pembelajaran yang efektif adalah upaya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan 

agar semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan waktu yang 

ditetapkan. Karakteristik pengelolaan pembelajaran yang efektif adalah menurut 

Dimas (2015:V) : 

a. Pengelolaan kelas yang bervariasi (klasikal, kelompok/berpasangan, dan 

individual) 

b. Klasikal: Di awal pembelajaran dalam apersepsi, pemberian tujuan, dan 

penugasan, di bagian akhir dalam perumusan kesimpulan/rangkuman dan 

pemberian konfirmasi. 

c. Kelompok/berpasangan: Untuk kerja kooperatif (misalnya, diskusi 

pemecahan masalah bersama, berbagi informasi, peer tutor). 

d. Individual: Dilakukan pada bagian inti berupa pemberian tugas kreatif sesuai 

potensi individu siswa. Pengelolaan individu juga dilakukan pada proses 

asesmen pencapaian kompetensi. 

e. Strategi pembelajaran yang mengaktifkan semua siswa, menumbuhkan 

kreativitas, berpikir, berbuat, efektif mencapai tujuan, dan menyenangkan 

(tidak membuat anak stres/tertekan). 
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f. Pemberian tugas yang bermakna, yaitu: 

1) memotivasi dan menantang untuk belajar 

2) memberi ruang setiap siswa untuk menggali informasi dan menuangkan 

gagasan sebagai bentuk aktualisasi pemikiran 

3) mendorong siswa menghasilkan karya yang bervariasi (siswa berani 

menampilkan karyanya dalam berbagai bentuk) sesuai tujuan dan 

kompetensi yang ditetapkan 

4) kualitas tugas sesuai dengan bentuk pengelolaan kelas 

5) siswa difasilitasi untuk bertanggungjawab terhadap pencapaian kompetensi 

(Dimas,2015:V). 

 Berdasarkan penemuan di atas bahwa ketentuan yang telah disebutkan dan 

dijelaskan di atas adalah acuan untuk melaksanakan kegiatan budaya membaca. 

Ketentuan ini juga digunakan peneliti sebagai ketentuan dalam jalan proses 

penelitian budaya membaca. Maka perlu dilihat dan dibaca kembali untuk 

melaksanakan budaya membaca di sekolah. 

3. Faktor Budaya Membaca    

 Budaya membaca yang berkembang memiliki faktor yang mempengaruhi 

baik dari hal baik atau buruknya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya 

budaya membaca ada sebagai berikut  

a. Tersedianya bahan bacaan yang memadai 

b. Bervariasi dan mudah ditemukannya bahan bacaan, dan 

c. Dapat memenuhi keinginan pembacanya. 

 Kenyataan yang ada bahwa budaya membaca secara tanggung jawabnya 

dikembalikan kepada pemerintah,masyarakat dan keluarga. Undang-undang 
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Perpustakaan No.43 tahun 2007 yang telah menjelaskan ketiga komponen berupa 

pemerintah,masyarakat dan keluarga yang mempengaruhi budaya membaca 

tersebut. UNESCO menyatakan bahwa pengaruh dalam menanamkan minat dan 

budaya membaca adalah dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah dari 

lingkungan sekolah karena hampir seprempat waktu kegiatan setiap hari ada di 

sekolah. Lingkungan yang terakhir adalah dari lingkungan masyarakat (Touku 

Umar,2013:1). 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka semua faktor yang memepengaruhi 

untuk menjadi terwujudnya budaya membaca adalah dimulai dari orang 

tua,guru,pustakawan,tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Sebab bagaimana 

mungkin anak melakukan atau meniru aktifitas membaca apabila tidak ada 

contohnya. Kebiasaan membaca adalah prasyarat yang tidak boleh dilewatkan dari 

kegiatan di sekolah untuk mewujudkan masyarakat budaya membaca.  

 Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali 

mengenalkan membaca, di sekolah dasarlah pertama kali siswa medapat pelajaran 

calistung. Melalui pemebelajaran tersebut siswa mampu memperoleh kemampuan 

membaca yang berguna untuk  melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Rendahnya minat membaca masyarakat usia sekolah dasar merupakan usia yang 

tepat untuk membina kebiasaan membaca ( Suhendar, 2014: 197-198).   

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa setiap 

sekolah harus melakukan kegiatan budaya membaca dengan  berbagai kegiatan. 

Budaya membaca merupakan kegiatan sekolah dalam implementasi peraturan 

pemerintah . Kegiatan ini didorong untuk dilaksanakan karena rendahnya minat 

membaca pada masyarakat Indonesia. Membaca menjadi penting karena berbagai 
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informasi dan ilmu pengetahuan salah satunya dapat diperoleh dengan membaca. 

Selain itu, membaca juga membuat semua orang menghasilkan karya tulis dan 

lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki  kebiasaan membaca yang rendah untuk 

memperbaiki rendahnya  kebiasaan ini usia sekolah dasar merupakan usia yang   

baik untuk dimulai dibiasakan.  

B. Minat Membaca 

1. Pengertian Minat Membaca 

  Minat adalah suatu sifat atau sikap kecenderungan atau tendensi tertentu, 

minat bukanlah bawaan tetapi diusahakan dipelajari dan kembangkan. Sedangkan 

membaca  menurut Bond dan Wagner yang dikutip Bafadal adalah kemampuan 

membaca bukanlah hanya untuk memahami kata-kata atau kalimat. Membaca 

juga mengevaluasi,menginterpertasi sehingga mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif (Prastowo, 2012:372).  

 Berkembangnya atau meningkatnya minat baca menghrapkan minatnya 

memprdalam ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Minat baca diterapkan juga 

mengharapkan bertambah gemar belajar dan senang dalam ilmu pengetahuan 

(Prastowo, 2012:372). Minat membaca diartikan suatu perhatian yang kuat dan 

mendalam disertai dengan rasa bahagia terhadaap aktifitas membaca sehingga 

mereka yang mengalaminya akan melakukan kegiatan membaca dengan 

kemauaun sendiri. Minat membaca juga ditandai dengan sadar akan manfaat 

membaca, kebahagiaan melakukan membaca, dan ingat apa saja yang telah 

mereka baca. Dengan demikan minat membaca adalah aktifitas yang mendorong 

individu untuk memeperhatikan, merasa tertarik dan bahagia terhadap aktifitas 

membaca dengan kemauan sendiri. (Herlinyanto, 2019:23)   
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 Menumbuhkan minat membaca sangatlah bermanfaat karena membaca 

memiliki beberapa manfaat selain menambah wawasan cakrawala ilmu 

pengetahuan ada empat belas manfaat membaca seperti: 

a. Membaca membuat siswa memperdalam, menambah dan memperluas ilmu 

pengetahuan selain dari guru. 

b. Siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam mempertajam,meneliti dan 

membandingkan   pelajaran yang diperoleh di dalam kelas. 

c. Meningkatkan kemampuan apresiasi siswa terhadap seni. 

d. Membuat siswa lebih mampu mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

e. Mengembangkan ketrampilan dan memperluas minat pada kegemaran dan 

aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya. 

f. Membentuk watak dan pribadi yang positif  

g. Membuka pikiran dalam melihat beda baik dan buruk 

h. Membuat waktu yang luang menjadi lebih positif 

i. Membuat individu menjadi lebih mandiri 

j. Menambah kosa kata yang baru 

k. Meningkatkan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan yang 

lebih luas 

l. Menumbuhkan munculnya ide baru  

m. Memperlebar pengalaman  

n. Sarana rekreasi yang murah (Prastowo, 2012:376) 

 Menumbuhkan minat membaca juga perlu mengetahui prinsip-prinsip 

membaca menurut Prastowo (2012: 377) adalah: 

a. Membaca merupakan    proses berpikir yang kompleks. 
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b. Setiap individu memiliki kemampuan membaca yang berbeda. 

c. Meningkatkan minat membaca berdasarkan evaluasi. 

d. Membuat membaca menjadikan pengalaman yang memuaskan. 

e. Kemahiran membaca memerlukan latihan kontinu. 

f. Menggunakan evaluasi yang kontinu dan komperhensif adalah batu loncatan 

dalam membina minat baca. 

g. Membaca dengan baik merupakan syarat mutlak keberhasilan belajar. 

2. Faktor Minat Membaca 

 Minat membaca memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari 

faktor yang mendorong atau menurunkannya. Sutarno NS (2006:29) 

mengemukakan faktor-faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat 

membaca masyarakat yaitu: 

a. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta,teori,prinsip, pengetahuan dan 

informasi 

b. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam 

c. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, maksudnya adanya iklim 

yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca 

d. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual  

e. Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani 

 Harris dan Sipay menegaskan bahwa faktor membaca yang turut 

mempengaruhi minat baca siswa adalah faktor institusional yaitu faktor yang 

berasal dari luar individu itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku-buku, (2) 

status sosial ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. Faktor 
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pendorong atas tumbuhnya minat baca ialah ketertarikan, kegemaran dan hobi 

membaca. Pemenuhan terhadap faktor eksternal tersebut, selain faktor internal 

siswa,   merupakan upaya untuk menumbuhkan budaya atau kebiasaan membaca. 

 Faktor kesiapan membaca diperlukan untuk menigkatkan minat baca. 

Bebrapa faktor kesiapan yang mempengaruhi ada empat faktor. Menurut Prastowo 

(2012:380) Pertama adalah kesiapan mental yang matang atau sehat yang 

membuat terhindar dari gangguan jiwa dan membuat hati tenang,senang,bahagia. 

Memiliki mental sehat dengan membaca membuat individu semakin 

mengembangkan bakat. Apabila individu tersebut tidak memiliki mental sehat 

akan timbul gejala yang kurang baik seperti sering lupa salah satunya. Kedua 

adalah kesiapan fisik dengan melihat dari segi penglihatan yang sehat akan 

melancarkan kegiatan membca. Ketiga adalah kesiapan emosi, anak yang 

pemalu,penakut dan menunjukkan kesulitan emosi akan menggangu kelancaran 

membaca. Terakhir adalah kesiapan pengalaman, contohnya adalah seperti siswa 

yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan luas akan lebih cepat memahami 

bacaan daripada siswa yang kurang memiliki latar belakang pengetahuan. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa minat membaca 

bukanlah suatu  bawaan. Minat membaca dapat dirubah karena minat membaca 

dibangun dann dikembangkan. Membaca memiliki banyak manfaat yang baik 

untuk mempengaruhi belajar siswa. Membangun masyarakat yang literat 

sangatlah tidak mudah.  Masyarakat sekarang banyak yang tidak memiliki minat 

baca yang tinggi maka alangkah baiknya untuk dirubah dengan mulai dari 

sekolah. 
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C. Kajian Penelitian  

Nama/tahun/judul Hasil  Persamaan  Perbedaan  

Luberta Dwi Veronikha/ 2018/ 

Analisis Penggunaan 

Perpustakaan Sekolah Dasar 

Sebagai Upaya Meningkatkan 

Minat Baca Siswa di SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

penggunaan 

perpustakaan 

sekolah 

disarankan untuk 

memperbaiki 

sarana dan 

prasarana 

perpustakaan 

sekolah dan 

waktu yang 

digunakan dalam 

program gemar 

membaca 

sebaiknya 

ditambahkan. 

tentang minat baca 

siswa  di sekolah dasar, 

teknik pengumpulan 

data dan penelitian 

Perbedaannya dengan 

penelitian ini bisa 

dilihat dari rumusan 

masalah, teknik 

pengumpulan data, 

lokasi penelitian dan 

analisis data. Penelitian 

yang terdahulu 

menggunakan tiga 

rumusan masalah dan 

lokasi yang diteliti 

berada di SD 

Muhammadiyah 08 

Dau Malang. Penelitian 

terdahulu melakukan 

analisis dari melihat 

peran perpustakaan 

untuk meningkatkan 

minat baca siswa. 

Sedangkan penelitian 

ini menganalisis dari 

kegiatan Budaya 

membaca 

Anton Sujarwanto/2018/ 

Pengaruh Kegiatan Literasi 

Terhadap Minat Baca Siswa 

Kelas V SDN Ketawanggede 

Malang 

Kegiatan 

keaksaraan 

diusulkan untuk 

digunakan sebagai 

refrensi dalam 

menerapkan 

kegiatan 

keaksaraan untuk 

menumbuhkan 

minat membaca 

siswa, dan 

membuat siswa 

termotivasi untuk 

mencari informasi 

Membahas minat baca 

dan kegiatan literasi di 

sekolah dasar  

Teknik penelitian dan 

pengumpulan data, 

rumusan maslah dan isi 

diskripsi penelitian  
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D. Kerangka Pikir   

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan Budaya Membaca dalam Meningkatkan Minat 

Membaca Siswa di Sekolah Dasar Negeri Tlekung 2 Batu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal  

1. menerapkan budaya membaca 

adalah acuan dari peraturan UU no 

20 2003 pasal 4 

2. Permendikbud no 23 tahun 

2015, tentang pertumbuhan budi 

pekerti melalui kegiatan membaca 

sebelum pembelajaran dimulai 

setiap hari 15 menit 

Kondisi lapangan (obsevasi dan 

wawancara) 

1. penerapan budaya membaca 

dilakukan melalui kegiatan 

membaca senyap 

2. kegiatan membca 

senyapdilakukan setiap minggu 

hari Rabu di dalam kelas selama 

30 menit 

Teknik pengumpulan data  Teknik analisis data  

Observasi   Reduksi Data 

Wawancara   Data display/ Penyajian data  

Dokumentasi   Penarikan/Verifikasi kesimpulan   

1. Mendiskripsikan pelaksanaan penerapan budaya membaca dalam meningkatkan 

minat membaca siswa SDN Tlekung 2 Batu 

2. Mediskripsikan faktor pendukung penerapan budaya membaca dalam 

menigkatkan minat baca siswa SDN Tlekung 2 Batu  

3. Mendiskripsikan kendala dalam penerapan budaya membaca dalam meningkatkan 

minat membaca siswa SDN Tlekung 2 Batu 

4. Mendiskripsikan solusi untuk mengatasi kendala penerapan budaya membaca 

dalam meningkatkan minat membaca siswa di SDN Tlekung 2 Batu 

 


