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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Minat Baca 

Minat baca yaitu suatu dorongan untuk memperhatikan, rasa tertarik 

dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga siswa mau melakukan 

aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Aspek minat baca meliputi 

kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat 

membaca. Kebiasaan membaca belum tumbuh pada siswa SMP, kebanyakan 

dari mereka masih suka permainan. Dalam rangka menumbuhkan minat baca 

perlu dukungan sarana dan prasarana untuk membaca, hal ini akan 

menumbuhkan kebiasaan membaca. Minat baca dapat dipupuk, dibina dan 

dikembangkan selama ada kemauan pasti ada jalan.  

Rasa keingintahuan atau perhatian (attention) terhadap suatu objek 
dapat menimbulkan rasa ketertarikan atau menaruh minat pada sesuatu 
(interest). Rasa ketertarikan akan menimbulkan rangsangan atau keinginan 
(desire) untuk melakukan sesuatu (membaca). Keinginan yang tinggi dalam 
diri seorang anak akan menimbulkan gairah untuk terus membaca (action), 
sehingga anak selalu berusaha untuk mendapatkan bacaan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Anak yang mempunyai kebiasaan membaca, ditunjukkan oleh 
kesediaannya untuk mendapatkan sejumlah bacaan dan kemudian membacanya 
atas dasar kesadarannya sendiri. Seorang anak yang mempunyai perhatian 
terhadap dunia buku, akan menjadikan aktivitas membaca sebagai suatu 
kebiasaan dan kebutuhan. Bila anak sudah mempunyai kebiasaan membaca, 
maka pada tahap selanjutnya kebiasaan ini akan menjadi kegemaran. 
(Prasetyono: 105). 

 
Dengan demikian, minat baca adalah ketertarikan atau rasa suka 

terhadap bacaan. Minat baca masing-masing siswa berbeda-beda dan hal ini 
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akan berpengaruh pada pemahaman terhadap suatu bacaan. Semakin tinggi 

minat baca siswa, maka akan semakin tinggi pula keefektifan membacanya. 

Kegiatan membaca merupakan kegiatan memahami maksud yang 

terandung dalam tulisan. Pada saat membaca terjadi komunikasi antara penulis 

bacaan tersebut dengan pembaca. Ada pembaca yang paham maksud dari 

penulis, akan tetapi banyak juga yang kurang atau bahkan tidak dapat 

memahami maksud yang terkandung dalam tulisan. 

Salah satu elemen penting dalam peningkatan minat baca masyarakat, 
yaitu pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakan utama 
dalam mengokohkan tanggung jawabnya terhadap undang-undang dasar 1945, 
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan minat baca 
masyarakat. Keberadaan perpustakaan merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan minat 
baca. Oleh karena itu, pada tahun 2007 lalu pemerintah telah menetapkan 
undang-undang mengenai perpustakaan dan segala aspek yang berkaitan 
dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan perpustakaan terhadap peningkatan 
minat baca masyarakatnya (file:///G:/html). 

 
Pelayanan perpustakaan wajib ada pada setiap sekolahan. Hal ini 

untuk melayani siswa kaitannya dengan kegiatan membaca. Adanya 

perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa, sehingga 

kegiatan belajar mengajar akan efektif karena ketersediaan buku yang 

memadai. Perpustakaan seharusnya menyediakan bacaan-bacaan yang menarik 

dan dapat mendorong siswa untuk membaca. Dengan membaca siswa dapat 

menjelajahi dunia, segala informasi yang dibaca dapat menambah pengetahuan. 

Siswa hendaknya dapat memilah-milah mana bacaan yang isinya positif dan 

mana bacaan yang isinya  negatif. Dari bacaan tersebut yang perlu dicontoh 

atau dilakukan yaitu bacaan yang isinya positif, contohnya budi pekerti yang 

luhur, dan lain-lain. 
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Minat baca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak anak masih 
kecil, sebab minat membaca pada anak tidak akan terbentuk dengan sendirinya, 
tetapi sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diperoleh dari lingkungan 
tempatnya berinteraksi anak tersebut. 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 manusia untuk itu orang tua dapat menjadikan 
dirinya teladan bagi anaknya hal ini agar ada keterkaitan antara penanaman 
membaca  hal ini untuk menatap masa depan yang lebih baik (file:///G:/html). 

Orang tua dan guru mempunyai andil terhadap peningkatan minat 

baca siswa. Orang tua diharapkan peka terhadap perkembangan anak dan guru 

selalu memberi motivasi supaya anak gemar membaca. Siswa yang gemar 

membaca pasti akan berbeda dengan siswa yang tidak gemar membaca. Siswa 

yang gemar membaca akan memperoleh berbagai macam informasi, sehingga 

pengetahuannya semakin bertambah dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Berbeda dengan siswa yang malas membaca dapat dipastikan tidak dapat 

menyadap informasi yang sedang berkembang dan minimnya pengetahuan 

siswa, sehingga dalam menerima pelajaran banyak sekali hal-hal yang tidak 

dimengerti oleh siswa. Hal ini kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia, 

banyak diantara siswa yang tidak mengerti makna kata-kata baik yang 

disampaikan oleh guru maupun yang ada pada bacaan.  

Menurut Nurhadi (1987: 13-15). Hasil dari beberapa penelitian yang 
pernah dilakukan menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara minat 
terhadap bacaan dan kemampuan membacanya. Seseorang yang mempunyai 
minat dan perhatian yang tinggi terhadap bacaan tertentu, dapat dipastikan 
akan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap topik tersebut 
dibandingkan dengan orang yang kurang berminat terhadap topik tersebut. 
Demikian pula penelitian hubungan antara tujuan membaca dan perubahan 
gerak mata pada waktu membaca. Dalam penelitian ini terlihat bahwa 
perubahan tujuan membaca berakibat terjadinya perubahan dalam gerak mata, 
yang nantinya berimplikasi pada kecepatan membaca yang sedang 
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berlangsung. Di sini terbukti bahwa ada faktor tujuan membaca yang 
mempengaruhi proses membaca. 

 
Banyak sekali yang mempengaruhi siswa mau membaca. Salah satu 

hal yang membuat siswa mau membaca yaitu dikarenakan tertarik terhadap 

bacaan tersebut karena ceritanya yang menarik, tertarik dengan gambar yang 

ada pada buku dan tertarik karena bacaan atau buku penuh dengan warna. 

Kemungkinan-kemungkinan yang ada dapat berpengaruh terhadap minat baca 

siswa dan keefektifan membacanya.  

Kebiasaan membaca seharusnya sudah dilatih dari usia dini yaitu 

waktu anak masih dalam kandungan seorang ibu hamil sudah memperkenalkan 

kegiatan membaca. Kemudian diteruskan setelah anak sudah lahir karena anak 

sifatnya meniru apa yang dilihat dan apa yang didengarnya, sehingga membaca 

menjadi suatu kebiasaa anak. Apabila anak mengenal membaca hanya di 

sekolahan, maka proses menuju gemar untuk membaca akan sangat 

menyulitkan.  

Banyak sekali metode atau cara yang dapat digunakan orang tua 
dalam menumbuhkan minat baca dan mencintai buku pada anak sejak dini. 
Orang tua dapat menerapkan metode tersebut sesuai dengan keinginan. 
Beberapa metode atau cara yang dapat menumbuhkan minat baca pada anak 
antara lain: 
1. Biasakan membacakan buku sejak anak dalam kandungan. 
2. Biasakan membacakan buku setelah anak lahir.       
3. Mengajak anak ke toko buku atau perpustakaan. 
4. Membeli buku yang sesuai dengan minat atau hobi anak. 
5. Mengatur manajemen keuangan untuk membeli buku. 
6. Perpustakaan keluarga.  
7. Saling bertukar buku. 
8. Beri penghargaan untuk menambah semangat membaca. 
9. Jadikan buku sebagai hadiah.  
10. Jadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan setiap hari. 
11. Membuat buku sendiri.  
12. Menempatkan buku pada tempat yang mudah dijangkau. 

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



11 
 

13. Tingginya penghargaan kepada buku dan kegiatan membaca. 
14. Gemar dan rajin bercerita. 
(Masjidi, 2007: 65-99).   

    
Ada berbagai cara supaya siswa berminat untuk membaca diantaranya 

yaitu suguhkan bacaan yang penuh dengan gambar dan warna. Biasanya anak-

anak SMP senang terhadap bacaan yang ada gambarnya, misalnya gambar 

yang lucu atau menarik mengenai manusia, hawan, tumbuhan, gedung, alat 

transportasi dan sebagainya. Di samping itu juga warna pada buku akan 

menarik siswa untuk membaca. 

Selain siswa tertarik membaca dikarenakan ada gambar dan warnanya, 

juga karena judulnya. Judul yang menarik akan membuat siswa penasaran dan 

tertarik untuk membaca. Kebanyakan siswa biasanya tertarik membaca cerpen 

yang membutuhkan waktu sedikit untuk dibaca. Karena tidak semua siswa  

mempunyai minat baca tinggi, sehingga dalam hal ini peran orang tua dan guru 

sangat penting sekali dibutuhkan untuk meningkatkan minat baca siswa.     

 
 

B. Keefektifan Membaca 

Kegiatan membaca yang efektif berarti kegiatan membaca tersebut 

dapat dipahami isinya oleh para siswa, sehingga siswa dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Keefektifan membaca terkait 

dengan membaca keterpahaman.  

Membaca keterpahaman merupakan jenis kegiatan membaca untuk 
memahami isi bacaan secara mendalam. Dalam hal ini pembaca dituntut untuk 
mengetahui dan mengingat hal-hal pokok, serta perincian-perincian penting, 
membaca pemahaman menuntut ingatan agar dapat memahami isi bacaan 
tersebut secara mendalam dan menggunakannya dengan baik. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Suhendar (1997:27) mengatakan bahwa “membaca 
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pemahaman adalah membaca bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok 
pikiran yang diungkapkan pengarang sehingga kepuasan tersendiri setelah 
bacaan dibaca selesai”(file:///G:/Blog.htm).    

 
Kegiatan membaca yang baik adalah ketika seseorang dapat 

memahami bacaan tersebut.  Jadi dengan demikian, bukan hanya semata-mata 

melakukan kegiatan membaca yang sia-sia, akan tetapi dapat memaknai setiap 

kata sehingga kegiatan membaca akan lebih efektif. Keefektifan membaca 

siswa dapat terlihat pada penilaian hasil pekerjaan siswa. Siswa yang minat 

bacanya tinggi secara otomatis berpengaruh terhadap keefektifan membacanya 

dan nilainya pun akan baik. Dibandingkan dengan siswa yang kurang atau 

tidak mempunyai minat baca, maka secara otomatis tidak akan efektif dalam 

membaca, dan sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian yang dicapai siswa 

tersebut kurang atau tidak maksimal atau bahkan dibawah standar KKM.  

Keefektifan membaca adalah hasil positif dari kegiatan membaca. 

Keefektifan membaca siswa berbeda-beda hal ini lebih dipengaruhi oleh 

fokus/konsentrasi terhadap bacaan. Kegiatan membaca akan efektif apabila 

setelah siswa membaca akan paham akan isi bacaan tersebut, hal tersebut 

sangat erat kaitannya dengan membaca pemahaman. 

Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal 
penting dari apa yang dibacanya. Yang dimaksud membaca pemahaman atau 
komprehensi adalah kemampuan membaca ntuk mengerti ide pokok, detail 
penting, dan seluruh pengertian. Pemahaman ini berkaitan erat dengan 
kemampuan mengingat bahan yang dibacanya. Usaha efektif untuk memahami 
dan mengingat lebih lama dapat dilakukan dengan: 
a. Mengorganisasikan bahan yang dibacanya dalam kaitan yang mudah 
dipahami. 
b. Mengaitkan fakta yang satu dengana fakta yang lain atau 
menghubungkannya dengan fakta dan konteks. 
    Tingkat pemahaman dalam membaca berkaitan pula dengan sistem 
membaca yang dipakainya. Umumnya orang cenderung langsung membaca 
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teks tanpa mempersiapkan prakondisi sehingga pembacaaan tersebut menjadi 
kurang efektif (file:///G:/20.htm). 

 
Tidak semua siswa dapat memahami ataupun mengingat bacaan yang 

telah mereka baca, apalagi dengan membaca cepat sangat menyulitkan bagi 

siswa untuk memahami isi yang terkandung dalam bacaan. Meskipun membaca 

berulang-ulang, akan tetapi ada juga bahkan banyak siswa yang tidak paham 

akan isi bacaan dan kesulitan mengingat bacaan yang telah mereka baca. 

Sering kali para siswa kurang begitu siap saat membaca bahan bacaan yang 

mereka hadapi. Kurangnya konsentrasi menjadi faktor yang dapat menghambat 

dalam memahami isi dari bacaan.      

Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental (reseptif) memahami 

apa yang ditututurkan pihak lain melalui sarana tulisan. Dalan kegiatan 

membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem penulisan, khususnya yang 

menyangkut huruf dan ejaan. Pada hakikatnya huruf dan atau tulisan hanyalah 

lambang bunyi bahasa tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan membaca kita 

harus mengenali bahwa lambang tulis tertentu itu mewakili (melambangkan 

atau menyarankan) bunyi tertentu yang mengandung makna tertentu pula. 

Hubungan antara penutur (penulis) dengan penerima (pembaca) bersifat tidak 

langsung, yaitu melalui lambang tulisan. Penyampaian informasi melalui 

sarana tulis untuk berbagai keperluan dalam abad modern ini merupakan suatu 

hal yang tidak dapat ditinggalkan. Berbagai informasi misalnya berupa berita, 

cerita, ataupun ilmu pengetahuan sangat efektif diumumkan melalui sarana 

tulisan, baik dalam bentuk surat kabar, majalah, surat, selebaran, buku-buku 

cerita, buku pelajaran, literatur, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas 
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membaca tentang berbagai sumber informasi tersebut akan sangat membuka 

dan memperluas cakrawala siswa. 

Dalam dunia pendidikan aktivitas dan tugas membaca merupakan 

suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Sebagian besar pemerolehan ilmu 

dilakukan siswa melalui aktivitas membaca. Keberhasilan studi seseorang akan 

sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membacanya. Bahkan setelah 

seorang siswa menyelesaikan studinya, kemampuan dan kemauan membacanya 

tersebut akan sangat mempengaruhi keluasan pendangan tentang berbagai 

masalah. Oleh karena itu, pengajaran bahasa yang mempunyai tugas membina 

dan meningkatkan kemampuan membaca siswa hendaknya menaruh perhatian 

yang cukup terhadap usaha peningkatan kemampuan dan kemauan membaca 

para siswa. Tes kemampuan membaca dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

kemampuan kognitif siswa memahami wacana tertulis.    

Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan membaca 

siswa. Ada siswa yang dapat membaca cepat dan dapat memahami isi dari 

bacaan, ada juga siswa yang cepat dalam membaca, akan tetapi sulit 

memahami isi dari bacaan. Kemudian, ada siswa yang lambat dalam membaca 

dan dapat memahami isi dari bacaan, akan tetapi ada juga siswa yang lamban 

dalam membaca dan lamban atau bahkan tidak dapat memahami atau 

memaknai isi dari bacaan. Kemampuan siswa dalam membaca berbeda-beda 

satu dengan lainnya. Umumnya, kemampuan membaca yang dimaksud 

ditujukan oleh pemahaman seseorang pada bacaan yang dibacanya dan tingkat 

kecepatan yang dimiliki.  
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Faktor-faktor itu antara lain : 

a. Tingkat intelejensia. 

b. Kemampuan berbahasa. 

c. Sikap dan minat. 

d. Keadaan bacaan. 

e. Kebiasaan membaca. 

f. Pengetahuan tentang cara membaca. 

g. Latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. 

h. Emosi. 

i. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. 

Selain faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses membaca yang 

telah diuraikan, dalam proses membaca juga terdapat hambatan-hambatan, 

yaitu: 

1. Tidak atau kurang berkonsentrasi dalam membaca. 

2. Kesehatan sedang terganggu. 

3. Suasana hati tidak tenang. 

4. Keadaan lingkungan yang kurang mendukung. 

5. Posisi badan yang salah. 

6. Kondisi mata yang kurang sehat atau lelah. 

7. Lampu atau penerangan yang tidak mendukung. 
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Untuk itu kita perlu mengetahui teknik membaca efektif, yaitu:  
1.Preview/Pratinjau  
2. Menyusun pertanyaan 
3. Mencatat 
4. Merangkum 
5. Review dan refleksi 
file:///G:/AB/.htm 

 
Membaca merupakan salah satu aspek yang harus dikuasai oleh siswa. 

Akan tetapi, hal tersebut sering kali diabaikan oleh para siswa karena malas 

membaca apalagi membaca materi pelajaran kebanyakan para siswa menolak 

dan lebih memilih untuk membaca cerpen atau bacaan lainnya yang menarik 

menurut mereka. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda untuk 

memahami suatu tulisan/bacaan. Kebiasaan membaca mempunyai andil dalam 

meningkatkan kemampuan memahami isi dari bacaan. Siswa yang sudah biasa 

membaca berbeda dengan siswa yang jarang membaca dan dalam memahami 

makna yang terkandung didalam bacaan tersebutpun akan berbeda pula. Selain 

itu, waktu yang diperlukan untuk membaca bacaan yang sama akan berbeda. 

 
C. Faktor-faktor Minat Baca 

Penanaman kebiasaan membaca dimulai pada usia dini, dan sekolah 

merupakan tempat yang sangat tepat untuk memupuk minat dan kebiasaan 

membaca bagi para siswa. Salah satu dukungan yang dibutuhkan untuk 

menumbuhkan minat baca siswa adalah peran guru. Guru harus memotivasi 

siswa supaya mencintai buku sehingga akan membiasakan mereka untuk 

mengetahui isi dari sebuah buku atau bacaan. Oleh karena itu upaya 

pengembangan / peningkatan minat dan kebiasaan membaca juga diadakan di 
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sekolah-sekolah. Sebenarnya yang tidak kalah penting untuk mendidik anak 

supaya anak gemar membaca yaitu pendidikan membaca mulai anak di dalam 

kandungan seorang ibu harus sudah memulai atau melatih membiasakan 

membaca sampai sebelum anak sekolah bahkan anak sudah sekolah pun orang 

tua senantiasa terus mengawasi perkembangan anak. Minat baca anak bukan 

semata-mata tugas guru, akan tetapi hal ini tugas kita bersama yaitu murid, 

orang tua, guru bahkan semua siapapun yang terlibat di dalamnya dalam 

rangka mencerdaskan bangsa  

Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca 

siswa ada berbagai macan cara yaitu dengan menyelenggarakan jam-jam cerita 

di perpustakaan sekolah, pemberian tugas membaca, pemberian tugas 

pembuatan abstraksi, pemotivasian penyelenggaraan majalah dinding, 

penyelenggaraan lomba membaca, penyelenggaraan lomba pembuatan kliping, 

pemotivasian penerbitan majalah atau buletin sekolah, penyelenggaraan 

pameran buku yang dikaitkan dengan peringatan hari-hari besar nasional dan 

agama, penugasan siswa membantu pustakawan di perpustakaan sekolah, 

penyelenggaraan program membaca, dan pemberian bimbingan teknis 

membaca. Akan tetapi yang terjadi selama ini kurangnya perhatian dari 

berbagai pihak, sehingga terkesan tidak maksimal untuk menangani persoalan 

minat baca siswa. 

Dari semua kegiatan yang dilaksanakan di atas, tidak akan ada artinya 

apabila tidak didukung oleh para guru.  Guru mempunyai peranan penting 

untuk meningkatkan minat baca para siswa. Jika guru salah atau kurang tepat 
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dalam menggunakan metode mengajar maka akan membuat siswa malas 

membaca, tidak memberikan motivasi (dorongan) pada siswa untuk gemar 

membaca. Guru yang tidak memberikan kesempatan atau tidak menciptakan 

suasana diskusi di dalam kelas, akan mematikan minat siswa untuk ingin tahu 

atau mencari sesuatu jawaban. Guru yang mengajar dengan metode ceramah 

saja atau yang lebih buruk lagi dengan menyalin saja (baik di papan tulis atau 

didiktekan),  akan menjadikan kelas itu kelas yang pasif, kelas yang siswa-

siswanya selalu menunggu apa yang akan diberikan oleh gurunya. Kemudian 

di samping itu ada faktor-faktor tingginya minat baca siswa, faktor-faktor 

rendahnya minat baca siswa dan faktor-faktor tidak adanya minat baca siswa, 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor tingginya minat baca siswa 

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, selalu mencari koleksi pustaka meskipun tidak ada tugas 
dari guru, waktu luangnya selalu digunakan untuk membaca buku-buku 
ilmu pengetahuan yang berguna dan selalu mencari informasi-informasi 
yang berguna dari browsing maupun searching internet (http://z.w.com/). 

 

Banyak sekali faktor yang menyebabkan tingginya minat baca. 

Setiap siswa mempunyai alasan masing-masing mengenai tingginya minat 

baca mereka. Minat baca yang tinggi dimulai dari sejak dini. Belajar 

membaca dimulai dalam kandungan, kemudian dilanjutkan setelah anak 

lahir secara berkesinambungan anak akan terbiasa karena masa-masa 

tersebut apa yang anak-anak lihat dan dengar senantiasa mereka tiru. Maka 
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dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi tingginya minat baca 

siswa.  

Sebelum anak mulai sekolah hendaknya sudah terbiasa dengan 

kegiatan membaca, sehingga setelah mulai sekolah anak tidak merasa berat 

untuk membaca dan memahami makna yang terkandung dalam bacaan. 

Selain guru, peranan orang tua sangat penting sekali kaitannya dengan 

kegiatan membaca.    

2. Faktor-faktor rendahnya minat baca siswa 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca 

siswa, seperti rendahnya daya beli terhadap bahan bacaan, kurangnya 

ketersediaan buku bacaan umum serta pelajaran yang menarik untuk dibaca. 

Untuk mewujudkan persoalan di atas, hal yang harus dilakukan yaitu: 

a. Pengadaan buku bacaan sebagai salah satu upaya menumbuh 

kembangkan minat baca sejak dini. 

b. Membaca buku bacaan yang ringan terlebih dahulu, dapat dimulai dari 

fiksi, fiksi ilmiah, dan ilmiah. 

c. Menerapkan metode dan teknik membaca yang baik. 

d. Menyalurkan apa yang sudah dibaca dengan cara menerapkan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan kembali apa 

yang telah dibaca. 

Rendahnya minat baca pada dasarnya lebih disebabkan oleh faktor 

internal dibandingkan faktor eksternal. Tentu saja faktor eksternal seperti 

harga buku, mutu buku, lingkungan keluarga dan faktor lain memberi 
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pengaruh pada minat baca namun faktor internal dalam hal ini motivasi 

membaca lebih dominan. Hastuti (1985:1) berpendapat bahwa kesenangan 

membaca sangat mempengaruhi minat baca siswa karena di dalam 

kemampuan membaca melibatkan faktor- faktor seperti kecerdasan, 

keterampilan, pengetahuan bahasa, penglihatan tuturan, anatomi fisikal dan 

psikologikal serta faktor sosial.  

Beberapa pendapat mengatakan bahwa, rendahnya minat baca pada 
anak disebabkan oleh beberapa hal, seperti judul dan isi buku yang kurang 
menarik, harga buku mahal, sehingga tidak mungkin bagi mereka yang 
berpenghasilan pas-pasan membeli buku untuk memenuhi kebutuhan 
membaca. Sementara itu di lain pihak, kurangnya dorongan dan semangat 
membaca di tengah-tengah keluarga serta faktor ekonomi menjadi penyebab 
rendahnya minat baca. Jika memang benar bahwa membaca itu penting dan 
dapat meningkatkan kecerdasan, tampaknya siswa harus memaksa diri 
untuk mengikuti baris-baris kata dalam bacaan (Wicaksana, 2011). 

Kegiatan membaca apabila dipahami memang sangat penting untuk 

semua orang, karena dengan membaca banyak sekali informasi yang akan 

kita dapatkan. Akan tetapi, banyak juga siswa yang beranggapan bahwa 

kegiatan membaca kurang menarik. Siswa biasanya akan tertarik dengan 

cerita yang diperdengarkan atau diperagakan daripada cerita yang dibaca 

sendiri.  

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca 

siswa. Hal ini perlu penanganan dari berbagai pihak baik dari dalam diri 

siswa, orang tua maupun guru. Untuk meningkatkan minat baca siswa 

diperlukan semangat yang tinggi dan pembiasaan untuk membaca. 
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Dengan demikian, untuk mengatasi kurangnya minat baca pada 
siswa sebagai berikut: 

1. Meningkatkan minat membaca 
     Semakin banyak membaca buku secara rutin, semestinya akan semakin 

cepat kemampuan  bacanya. Meskipun siswa kurang dapat membaca 
dengan lancar, tetapi dengan semangat kegigihan dan tekun untuk 
berlatih membaca maka tidaklah mustahil siswa yang dari tidak dapat 
membaca dengan lancar akan menjadi lancar membaca dan kemampuan 
membacanya akan meningkat menjadi lebih baik. 

2. Media yang menarik 
     Sehubungan dengan minat baca siswa, bahan bacaan dapat dikategorikan 

dalam tiga macam, yaitu mudah, medium dan sulit. Untuk latihan perlu 
bahan yang mudah dibaca, tanpa menimbulkan kesulitan untuk mengerti. 
Selain itu, bahan bacaan juga perlu yang menarik, tidak membosankan 
sehingga dapat mendorong untuk membacanya, baik bahan fiksi maupun 
nonfiksi. Secara fisik, bahan latihan membaca juga harus menarik dan 
bermutu. Perwajahan dan tata letak harus enak, serta sedap dipandang. 
Cetakan harus jelas, hitam. Huruf jangan terlalu kecil (Soedarsono:127-
128). 

 

3. Faktor-faktor tidak adanya minat baca siswa 

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan siswa tidak 

berminat untuk membaca diantaranya yaitu permainan. Di era globalisasi 

sekarang ini banyak sekali permainan yang menarik, sehingga anak-anak 

banyak yang tertarik dengan permainan tersebut daripada melakukan 

kegiatan membaca. Membaca dianggap sebagai suatu kegiatan yang 

membosankan, sehingga anak akan merasa malas untuk membaca. Hal 

tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh (Wang, 2011), bahwa 

malas sebagai penghalang minat baca harus dihilangkan agar menjadi 

pembaca dengan level terbaik. 

Setiap siswa pasti mempunyai keinginan mendapatkan nilai yang 

terbaik diantara teman-temannya. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah mudah 
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seperti membalikkan telapak tangan. Dengan minat baca yang tinggi akan 

menumbuhkan konsentrasi dalam membaca dan akhirnya isi yang 

terkandung dalam bacaan dapat dipahami dengan baik.      

Sering kali siswa bersikap semaunya sendiri dalam menghadapi 

bacaan atau menganggap enteng setiap bacaan. Padahal dalam memahami 

bacaan tidaklah mudah bagi siswa, maka dari itu diperlukan konsentrasi 

yang tinggi atau fokus terhadap bacaan supaya maksud yang terkandung 

dalam bacaan dapat diterima dengan baik. 
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