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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol bunyi/vokal/ujaran  yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bersifat 

arbitrer. Kaitannya dengan bahasa setiap siswa diharapkan dapat 

menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk itu, para siswa 

harus memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai membaca. Sehingga, 

kegiatan belajar mengajar akan efektif. 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat empat aspek 

keterampilan berbahasa, yaitu: (1) membaca, (2) menyimak, (3) menulis, (4) 

berbicara. Keempat aspek tersebut harus dimiliki oleh para siswa. Karena 

apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki, maka para siswa akan sulit 

untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dan bidang studi yang 

lainnya. 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai membaca. Maka dari itu, 

perlu diketahui mengenai pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh pembaca untuk menerima pesan. 
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Ada beberapa hal yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia diantaranya: (1) kurangnya minat baca siswa, (2) siswa 

kurang perhatian terhadap pembelajaran, (3) siswa yang ribut saat proses 

pembelajaran berlangsung, (4) siswa tidak dapat menjawab latihan dengan 

maksimal. Dari berbagai hal tersebut, masalah kurangnya minat baca perlu 

diangkat karena apabila siswa berminat untuk membaca maka masalah-

masalah yang ada lainnya diharapkan akan berkurang.  

Buku merupakan jendela ilmu, maka membaca perlu dijadikan salah 

satu kegiatan wajib sejak anak-anak masih kecil. Sayangnya, karena berbagai 

alasan banyak anak tidak suka membaca. Orang tua dapat melakukan 

berbagai trik untuk membiasakan anak gemar membaca. Misalnya: orang tua 

atau guru dapat membacakan buku cerita untuk anak, dan membuat kegiatan 

membaca menjadi lebih menyenangkan bagi anak/siswa. 

Kegiatan pengadaan buku bacaan merupakan salah satu upaya untuk 

peningkatan minat baca siswa. Peningkatan minat baca siswa merupakan 

perhatian kita semua, termasuk perhatian para guru. Membaca merupakan 

sebuah kebutuhan hidup, kita harus dapat memotivasi diri untuk membaca 

sejak dini serta memupuk keinginan kita untuk membaca, sehingga dalam diri 

kita akan muncul kehendak atau keinginan sendiri untuk membaca. Dengan 

membaca dapat diperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, dapat menjelajahi 

dunia, dan dapat membuka jendela dunia. Tetapi pada kenyataannya, 

sebagian besar siswa tidak memiliki keinginan dan motivasi yang tinggi 

dalam membaca.  

Kontribusi Minat Baca..., Agustina Widiyati, Pascasarjana UMP 2012

http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10555__zoneid=1473__cb=%7Brandom%7D__oadest=http://gramedia.com/


3 
 

Menurut penelitian ”Kontribusi Minat Baca  terhadap Keefektifan 

Membaca Siswa SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga Semester Gasal 

Tahun Ajaran 2011/2012”, kurangnya minat baca siswa disebabkan oleh 

beberapa hal, seperti kurangnya daya beli dan kurangnya ketersediaan buku 

bacaan umum serta pelajaran yang menarik untuk dibaca. Untuk mewujudkan 

persoalan di atas, hal yang harus dilakukan adalah pengadaan buku bacaan 

sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkembangkan minat baca sejak dini, 

membaca buku bacaan yang ringan terlebih dahulu, menerapkan metode dan 

teknik membaca yang baik. 

Salah satu faktor suatu bangsa  dapat maju adalah tingginya minat 

baca siswa. Dengan  adanya minat baca yang tinggi maka seseorang  akan 

selalu merasa haus akan informasi-informasi  yang belum diketahuinya. 

Minat baca yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan 

membacanya. Agar minat  baca siswa SMP Negeri yang ada di kabupaten 

Purbalingga tinggi, maka harus dikembangkan sejak usia dini  karena pada 

usia ini terjadi  pembentukan karakter seseorang, sehingga seseorang itu akan 

terbiasa untuk membaca. Agar kebiasaan membaca yang sudah dimulai sejak 

dini tetap terjaga maka harus ada faktor-faktor yang mendukung. Faktor-

faktor tersebut  diantaranya tersedianya  bahan bacaan  yang memadai, 

bervariasi dan mudah ditemukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah minat baca mempunyai kontribusi terhadap keefektifan membaca 

siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012? 

2. Seberapa besar faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca terhadap 

keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga 

semester gasal tahun ajaran 2011/2012?  

 

C. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui kontribusi minat baca terhadap keefektifan membaca siswa 

SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012. 

2. Mengetahui faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca terhadap 

keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga 

semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

pada umumnya, sedangkan lebih khusus bermanfaat bagi siswa dan guru. 

Berikut ini manfaat penelitian yang dibagi dalam dua kategori, yakni manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan perlakuan, 

pendekatan, dan strategi yang cocok bagi siswa sehingga dapat menjadi uji 

empirik dalam pembelajaran membaca yang dapat meningkatkan minat 

baca, motivasi, kebiasaan, perubahan perilaku, dan hasil belajar yang lebih 

baik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

a. Memperbaiki persepsi siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia 

tentang membaca, sehingga dapat meningkatkan minat dan kebiasaan 

membaca siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memperkenalkan pendekatan. 

c. Memberi alternatif solusi dalam usaha memecahkan masalah rendahnya 

kemampuan minat baca siswa. 

d. Memberi masukan kepada para guru dan kepala sekolah tentang 

pentingnya pembelajaran membaca yang berorientasi pada peningkatan 

minat baca siswa. 
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E. Asumsi Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

Sebagai titik tolak penelitian, maka peneliti mempunyai asumsi bahwa 

siswa yang mempunyai minat baca yang baik akan meningkat hasil belajarnya 

terutama hasil belajar membaca sehingga akan efektif. Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena 

masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. a. Ho = Minat Baca tidak berkontribusi terhadap keefektifan membaca siswa 

SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012. 

b. Ha = Minat Baca berkontribusi terhadap keefektifan membaca siswa 

SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012. 

2. a. Ho = Faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca tidak berkontribusi 

terhadap keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten 

Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 

b. Ha = Faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca berkontribusi 

terhadap keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten 

Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 
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