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ABSTRAK  

Dewi, Wahyu Kartika. 2016. Hubungan antara Perhatian Orang Tua dengan Minat 

Baca Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara. Skripsi: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1Dr. Eko 

Purwanti, M. Pd., Pembimbing 2 Putri Yanuarita Sutikno, S. Pd., M. Sn. 

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak sehingga 

lingkungan keluarga mempunyai peranan penting dalam proses pendidikan anak. 

Perhatian orang tua yang semakin kurag terhadap pendidikan anak, membuat kualitas 

pendidikan anak menurun. Tidak terkecuali pada minat baca. Rendahnya minat baca 

salah satunya dipicu oleh kurangnya perhatian orang tua. Orang tua lebih 

memperhatikan pemenuhan materi daripada meluangkan waktu untuk anak. 

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah perhatian orang tua terhadap 

minat baca siswa serta kualitas minat baca siswa. Di samping itu, seberapa koefisien 

korelasi antara perhatian orang tua dengan minat baca siswa. 

Tujuan penelitian ini untuk 1. Mendeskripsikan perhatian orang tua terhadap 

minat baca siswa., 2. Mengetahui  kualitas minat baca siswa., dan 3. Mengetahui 

koefisien korelasi antara perhatian orang tua dengan minat baca siswa kelas V SD 

Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit Jepara. 

Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD se- gugus 

Ganesha Kecamatan Batealit Jepara yang berjumlah 248 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik cluster random sampling yang berjumlah 78 siswa. Alat 

pengumpulan data menggunakan angket, wawancara serta dokumentasi. Analisis data 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perhatian orang tua siswa kelas V termasuk 

kategori baik atau sebesar 73,45%, minat baca siswa kelas V termasuk kategori cukup 

atau sebesar 61,18% dan terdapat koefisien korelasi antara perhatian orang tua 

dengan minat baca siswa kelas V sebesar 42%  atau dalam kategori sedang.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat baca siswa ditentukan oleh 

perhatian orang tua sebesar 42% sedangkan 58% minat baca dipengaruhi oleh faktor- 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini terbukti bahwa masih ada 

variabel lain yang mempengaruhi minat baca.  

Kata Kunci  : Hubungan, Perhatian Orang Tua, Minat Baca SD
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Tanpa 

pendidikan, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu program utama pembangunan 

nasional karena kemajuan dan kemunduran bangsa dapat dilihat dan 

ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dilaksanakannya (Laila, Noor Alfu 

dan Yati, 2014:174-175).  

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dibentuk Undang- Undang 

mengenai pendidikan nasional, yaitu  Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Dengan fungsi pendidikan nasional seperti di atas 

menguatkan kita bahwa untuk mencapai manusia yang berkualitas harus 
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mempunyai akhlak dan karakter yang baik demi tercapainya sumber daya 

manusia yang dapat bersaing di era globalisasi. 

Sementara itu, pendidikan yang baik juga didukung oleh adanya proses 

pembelajaran yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 

2013 pada pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Oleh karena itu, faktor- faktor internal seperti bakat, 

minat, potensi dan lainnya perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan yang tertulis pada Undang- Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 12 ayat 1 poin kedua yakni: 

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Perlu 

diketahui bahwa proses pembelajaran tidak hanya berlangsung pada satuan 

pendidikan yaitu sekolah, namun proses pendidikan juga dilakukan oleh orang 

tua peserta didik. Hal ini termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 7 

bagian hak dan kewajiban orang tua yang berbunyi: 

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 
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(2)  Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya. 

Kedua pasal di atas yang tertulis dalam UU No. 20 tahun 2003 

menegaskan bahwa pendidikan bukan semata- mata karena pembelajaran di 

kelas, sekolah atau lingkungan bermain siswa, namun lingkungan keluarga 

yaitu khususnya orang tua memiliki peran penting. Adapun peran penting 

tersebut yaitu mempunyai hak dalam memilih dan memperoleh informasi 

tentang pendidikan anaknya. Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban 

memperhatikan perkembangan pendidikan agar kelak anak tersebut tidak 

salah jalan hanya karena kurangnya perhatian orang tua dalam 

mengembangkan pendidikan anak. 

Lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting pada 

kondisi belajar anak. Hal ini dikarenakan keluarga atau tepatnya orang tua 

merupakan tempat pendidikan utama bagi anak. Suatu kewajiban bagi orang 

tua untuk memperhatikan anak- anaknya serta mendidik, dimulai sejak kanak- 

kanak bahkan ketika anak masih dalam kandungan (Ahmadi dan Uhbiyati, 

2015:177). 

Orang tua sebagai guru pertama bagi anak sangat berperan penting. 

Guru pun juga berperan penting, namun sebagai orang yang selalu dekat dan 

sering bertemu dengan anak, orang tua harus menyadari peranan pentingnya 

bagi anak. Orang tua diharapkan memiliki pengetahuan dan mau memahami 

berbagai hal yang terjadi. Orang tua juga diharapkan selalu ada di samping 
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anak saat diperlukan. Anak pada masa dunia baru akan memasuki masa 

persiapan sehingga anak mengalami masa perubahan. Tanpa pengawasan dan 

bimbingan, anak dapat memasuki dunia baru yang dia tidak siap untuk 

memasukinya (Julaihah, 2004:57-59) 

Pada saat- saat memasuki dunia baru, diperlukan campur tangan orang 

tua. Salah satunya adalah perhatian orang tua terhadap anaknya. Perhatian 

adalah pemusatan atau konsentrasi dan seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan pada sesuatu (Prawira, 2014:66).  

Mengacu pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya orang tua harus memberikan perhatian kepada anak yang 

menyangkut seluruh aktivitas atau apa yang dibutuhkan anak. Semakin 

banyak kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, 

maka semakin intensif perhatiannya. Artinya semakin banyak kesadaran orang 

tua akan kehidupan anak, maka semakin banyak pula perhatian yang 

diperlukan anak (Suryabrata, 2014:14-16).  

Sementara itu, perhatian tidak hanya diperlukan pada aktivitas rumah 

anak, namun juga aktivitas belajar anak. Salah satunya yaitu aktivitas 

membaca. Membaca di Sekolah Dasar merupakan landasan bagi tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai kemampuan yang mendasari tingat 

pendidikan selanjutnya, maka membaca perlu mendapat perhatian, sebab jika 

dasarnya tidak kuat pada tahap pendidikan berikutnya anak akan mengalami 
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kesulitan untuk dapat memperoleh dan memiliki pengetahuan (Sutini, 2010: 

56). 

Sebuah pernyataan menyatakan bahwa reading is the heart of 

education. Artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Pernyataan 

tersebut berarti seseorang yang sering membaca, pendidikannya akan maju 

dan mempunyai wawasan yang luas (Dalman, 2014:5). Dalam rangka 

meningkatkan kesadaran membaca, terlebih dahulu harus ditumbuhkan minat 

dalam diri siswa. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat. 

Suhubungan dengan membaca, minat sangat dibutuhkan agar kesadaran dalam 

membaca didasari minat lebih meningkat (Djamarah, 2011:191). 

Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan 

isi yang terkandung dalam teks bacaan, sehingga pembaca dapat memahami 

hal- hal yang dituangkan dalam bacaan itu (Dalman, 2014:141). Selain itu, 

definisi yang lain menyatakan bahwa minat baca adalah suatu perhatian yang 

kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan 

membaca sehingga mengarahkan individu untuk membaca dengan 

kemauannya sendiri (Sudarsana, 2010:4.27). 

Minat baca tidak lahir begitu saja pada diri seseorang. Tetapi minat 

baca harus dibina sejak dini. Menumbuhkan minat baca siswa lebih baik 
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dilakukan pada saat usia dini. Tujuan dari ditumbuhkannya minat baca yaitu 

agar membaca menjadi kebutuhan hidup siswa, tidak hanya sekedar hobi atau 

kesenangan di waktu luang. Apabila minat baca siswa semakin tinggi, maka 

keinginan membaca siswa juga semakin tinggi. Minat baca sangat ditentukan 

oleh faktor sebagai berikut:  

1. Faktor lingkungan keluarga,  

2. Faktor kurikulum dan pendidikan sekolah kurang kondusif,  

3. Faktor infrastruktur masyarakat,  

4. Faktor keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan (Dalman, 

2014:142). 

Berdasarkan faktor- faktor di atas, minat baca siswa dipengaruhi 

pertama kali oleh peranan orang tua pada faktor lingkungan keluarga.Oleh 

karena itu, lingkungan keluarga harus memperhatikan minat baca siswa agar 

siswa dapat meningkatkan kualitasnya. 

Ada kaitan antara lingkungan keluarga dengan kebiasaan membaca 

atau menumbuhkan minat baca pada anak. Lingkungan keluarga mempunyai 

peranan penting. Salah satunya yaitu perhatian orang tua.Perhatian adalah 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan 

kepada sesuatu atau sekumpulan objek (Prawira, 2014:66). Sementara itu, 

pengertian yang sama, perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya (Slameto, 2010:105).  Sebagai contoh apabila seseorang 
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sedang berjalan di jalan, maka dia akan memperhatikan apa yang ada di 

sekitarnya. Hal demikian berlaku bagi pemberian perhatian orang tua pada 

anak agar mempunyai minat baca yang tinggi. Salah satu caranya agar 

menarik perhatian yaitu penciptaan kebiasaan dengan beragam cara. 

Pembentukan kebiasaan dari kecil yang dilakukan hingga pada masa 

dewasa akan menjadikan membaca tanpa rasa berat. Peniruan secara sadar 

atau pun tidak sadar oleh anak terhadap kebiasaan keluarga akan terjadi setiap 

saat. Maka dari itu, orang tua perlu memperhatikan tentang adanya 

pembiasaan dini dari orang tua agar dapat ditiru oleh anak sehingga pada usia 

dewasa nanti anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut.  

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), salah satu badan 

internasional PBB yang mengamati tentang pendidikan menunjukkan bahwa 

Indonesia adalah negara yang memiliki minat baca paling rendah di ASEAN 

tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat yang baru 

sekitar 0,001 persen, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang 

masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini sangat berbeda apabila 

dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks 

membaca sampai 0,45. Penelitian lain seperti IAEEA (International 

Associations for Evaluartion of Educational Achievement) mempublikasikan 

pada tanggal 28 November 2007 tentang minat baca dari 41 negara, melek 
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membaca Indonesia selevel dengan negara belahan bagian Selatan bersama 

Selandia Baru dan Afrika Selatan (Hanani, 2013:75 ). 

Selain itu, pada tahun 2006 berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

menunjukan, masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca 

sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Masyarakat lebih memilih 

menonton televisi (85,9%), mendengarkan radio (40,3%) daripada membaca 

koran (23,5%).  Pada tahun 2009 berdasarkan data yang dilansir Organisasi 

Pengembangan Kerjasama Ekonomi (OECD), budaya baca masyarakat 

Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur.

Kemudian, salah satu hasil survey mikro yang dilakukan oleh Sumatera Barat 

Intellectual Society (SIS) mengenai minat baca SLTP di kota Padang, 

menunjukkan bahwa dari 100 orang siswa 70% di antaranya hanya membaca 

kurang dari 1 jam dalam sehari. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya 

minat baca di kalangan siswa dan masyarakat (Hanani, 2013:75-76).

Penelitian- penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu mengenai 

peningkatan minat baca dan penjelasan faktor pendukung dan penghambat 

minat baca di kota Malang oleh Nurida Maulidia Rahma, Ratih Nur Pratiwi, 

Niken Lastiti V.A tahun 2014. Pada strategi peningkatan minat baca yaitu 

mengadakan promosi dan penilaian efektivitas sehingga hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidakberhasilan program peningkatan 

minat baca anak dikarenakan oleh kegiatan promosi yang belum maksimal 

baik mempromosikan ruang baca anak beserta koleksi, fasilitas, layanan 
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maupun mempromosikan program-program yang ada di dalamnya. Selain itu, 

penelitian lain mengenai perhatian orang tua yang dilakukan Retmono Jazib 

Prasojo tahun 2014 berfokus pada perhatian berupa bimbingan dan kasih 

sayang, perhatian berupa nasehat dan pengawasan pada anak dalam belajar 

serta perhatian berupa pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani. Sementara 

itu penelitian dari Heri Hidayat dan Siti Aisah tahun 2013 mengenai minat 

baca yang berfokus pada antusiasme siswa melalui kegiatan membaca dan 

kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas membaca. Pada hasil penelitian 

antusiasme siswa masih rendah dalam kegiatan membaca sebelum 

diadakannya program kegiatan luar sekolah yang bergerak dalam bidang 

membaca. 

Adapun penelitian- penelitian sebelumnya ada yang membahas 

mengenai peranan orang tua terhadap minat baca siswa. Dalam hasil 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan adanya peranan orang tua, 

seperti pemberian fasilitas untuk membaca atau motivasi dari orang tua 

menjadikan minat membaca siswa lebih meningkat. Namun perhatian orang 

tua pada penelitian sebelumnya masih berkisar pada pemberian fasilitas atau 

sarana- prasarana belajar di rumah dan sikap disiplin orang tua dalam 

mendidik anak- anaknya. Pengembangan minat baca dalam penelitian 

sebelumnya mengarahkan orang tua mengembangkan kegiatan untuk 

membaca dan mengembangkan minat membaca. Hasilnya sangat baik. 
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Sebagian besar siswa yang diarahkan oleh orang tuanya menjadi lebih senang 

membaca buku yang beragam.  

Berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya, penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti yaitu mengenai perhatian orang tua dan minat baca 

siswa. Peneliti mengambil perhatian orang tua dan minat baca karena peneliti 

ingin mengetahui minat baca yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

keluarga, khususnya perhatian orang tua. Dikarenakan orang tua adalah orang 

yang berinteraksi langsung dengan anak dan hampir setiap hari orang tua 

selalu bertemu dengan anak. Dengan  paparan- paparan tersebut diharapkan 

tampak orisinilitas dari penelitian ini. 

Sesuai dengan berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, 

kenyataan yang terjadi di lapangan juga menunjukkan minat baca siswa masih 

rendah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas V di salah 

satu SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit Jepara, didapatkan 

informasi bahwa masih terdapat siswa- siswi yang masih malas apabila 

diminta untuk membaca buku. Meskipun sudah ada sarana seperti 

perpustakaan, para siswa- siswi yang mengunjungi perpustakaan masih 

tergolong sedikit. Adapun mereka yang mengunjungi perpustakaan untuk 

membaca, sebagian besar masih didorong oleh perintah guru bukan karena 

kemauan sendiri. Pada pembelajaran membaca, guru seringkali meminta 

siswa untuk membaca terlebih dahulu bacaan, sebelum dilakukan tanya jawab. 
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Hal ini dikarenakan guru sudah mengetahui bahwa sebagian besar siswa- 

siswi belum membaca bacaan meskipun sudah diperintahkan sebelumnya 

untuk membaca buku.  

Mengenai kurangnya minat baca siswa di SD Negeri Gugus Ganesha 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, peneliti mendapatkan informasi dari 

hasil wawancara dengan guru kelas bahwa faktor yang menyebabkan siswa 

masih malas untuk membaca buku adalah kurangnya perhatian orang tua 

siswa. Sebagian besar orang tua sibuk bekerja, sehingga siswa tidak 

memperhatikan minat baca siswa.Adapula orang tua yang bersikap acuh pada 

proses pendidikan anaknya. Kebanyakan orang tua masih mengutamakan 

kepentingan material daripada pendidikan anak. Hanya beberapa orang tua 

yang membantu siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itu, 

siswa cenderung menghabiskan waktu di rumah untuk bermain bahkan siswa 

lebih senang bermain barang elektronik seperti handphone, playstation

daripada membaca buku dan mengerjakan latihan soal.  

Selain alasan- alasan di atas, peneliti mengambil masalah ini karena 

membaca merupakan hal yang esensial bagi proses belajar siswa. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa rendahnya minat baca berpengaruh buruk 

terhadap kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih 

tertinggal dengan negara- negara tetangga. Survei Political and Economy Risk 

Consultant (PERC) menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada 

pada urutan ke- 12 dari 12 negara di Asia. Kualitas pendidikan yang rendah 
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akan berdampak pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

mengelola masa depan dan lambatnya kemiskinan teratasi. Hal ini dapat 

dilihat dari minimnya bangsa Indonesia melahirkan pelaku- pelaku ekonomi 

yang berdaya saing (Hanani, 2013: 76-77).  

Selain itu, membaca merupakan salah satu keterampilan yang unik dan 

berperan penting bagi pengembangan pengetahuan sekaligus sebagai alat 

komunikasi bagi kehidupan manusia. Dikatakan unik karena tidak semua 

manusia, walaupun telah memiliki keterampilan membaca, mampu 

mengembangkan menjadi alat untuk memberdayakan dirinya atau bahkan 

menjadikan budaya bagi dirinya sendiri. Dikatakan penting bagi 

pengembangan pengetahuan karena persentase transfer ilmu pengetahuan 

terbanyak dilakukan melalui membaca (Iskandarwassid, 2015: 245). 

Berdasarkan penjelasan- penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa membaca merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas 

pendidikan. Dengan membaca, manusia dapat memberdayakan dirinya 

menjadi lebih baik. Artinya apabila seseorang mempunyai minat baca yang 

tinggi, maka wawasan/ pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut lebih 

luas. Dengan mempunyai wawasan yang lebih luas, maka orang tersebut dapat 

memanfaatkan wawasan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dirinya.  

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang mendukung 

tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul: “Hubungan 
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antara Perhatian Orang tua dengan Minat Baca Siswa Kelas V SD Negeri 

Gugus Ganesha Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”.

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhatian orang tua siswa kelas V terhadap minat baca 

siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit Kabupaten 

Jepara?

2. Bagaimanakah kualitas minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus 

Ganesha Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara? 

3. Bagaimanakah koefisien korelasi antara perhatian orang tua siswa SD 

kelas V dengan minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini yaitu  

1. Mendeskripsikan perhatian orang tua siswa SD kelas V terhadap minat 

baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara. 
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2. Mengetahui kualitas minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. 

3. Mengetahui koefisien korelasi antara perhatian orang tua SD kelas V 

dengan minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan 

Batealit Kabupaten Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu: 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan atau 

pengetahuan, dapat menjadi bahan kajian tentang perhatian orang tua dengan 

minat baca siswa pada bidang pendidikan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan informasi mengenai perhatian orang tua dengan 

minat baca siswa dan sebagai bahan informasi bagi orang tua 

mengenai pentingnya perhatian orang tua terhadap anak, khususnya 

minat baca anak. 
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2. Bagi Guru 

Dapat memberikan informasi mengenai perhatian orang tua dan 

minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Batealit 

Kabupaten Jepara. 

3. Bagi Siswa 

Dapat memberikan wawasan bagi siswa untuk meningkatkan minat 

baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Batealit Kabupaten 

Jepara. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai 

perhatian orang tua dengan minat baca siswa.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 2.1.1 Hakikat Perhatian Orang Tua Terhadap Minat Baca

 2.1.1.1 Pengertian Perhatian Orang Tua Terhadap Minat Baca  

Keluarga adalah tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. 

Hakikatnya pendidikan tidak hanya mengenai mata pelajaran, akan tetapi jauh 

lebih bermakna seperti pendidikan karakter agar kelak anak dapat menjadi 

orang yang baik dan berguna di lingkungannya. Keluarga merupakan tempat 

pertama kali terbentuknya sifat- sifat kepribadian anak, maka dapat 

dinyatakan bahwa keluarga adalah alam pendidikan pertama bagi anak 

(Ahmadi dan Uhbiyati, 2015: 178). 

Menurut pernyataan di atas, fungsi dan peran orang tua sangat penting 

bagi proses pendidikan anak. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendidik anak 

menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi lingkungannya perlu adanya 

peran dari orang tua. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan perhatian 

kepada anak agar anak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berjalan 

lancar dan seimbang. 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Para ahli 

psikologi menyebutkan perhatian ada dua macam, yaitu: 
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1. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. 

2. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktivitas yang dilakukan (Suryabrata, 2014: 14). 

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya 

(Slameto, 2010:105).  

Selain dapat mencurahkan konsentrasi pada satu objek, individu juga 

dapat mencurahkan pada banyak objek. Apabila seseorang memperhatikan 

secara serius pada suatu objek, berarti seseorang benar- benar menyadari 

terhadap objek yang diperhatikannya (Prawira, 2014:66). 

Berdasarkan pengertian serta penjelasan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa orang yang memiliki peran penting dalam memberikan perhatian 

kepada anak adalah orang tua. Alasannya yaitu orang tua merupakan orang 

yang selalu berada di dekat anak dan sering berinteraksi dengan anak. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya orang tua mempunyai perhatian yang tidak 

terbatas pada anak setiap hari. Tidak hanya berupa perhatian terhadap 

aktivitas, namun  perhatian berupa material, fisik dan kasih sayang harus 

dilakukan secara seimbang bagi anak- anaknya.  

Dalam hal ini, perhatian orang tua terhadap minat baca siswa adalah 

pemusatan secara sadar orang tua terhadap anak yang dapat berupa kondisi 

fisik, psikis maupun sosial agar minat baca siswa lebih maksimal. 
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2.1.1.2 Macam- macam Perhatian Orang Tua terhadap Minat Baca 

   Setiap manusia mempunyai pengaruh dari setiap tindakan yang 

dilakukan. Apabila pengaruh tersebut baik, maka akan berdampak baik juga 

pada tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, apabila pengaruh tersebut buruk, 

maka tindakan yang dilakukan juga buruk. Pengaruh- pengaruh tersebut 

umumnya didasari oleh kebutuhan yang harus dipenuhi.  

   Kebutuhan pada umumnya yaitu: 

1. Kebutuhan fisik adalah pemenuhan mengenai kebutuhan fisik seperti 

memperhatikan kesehatan anak (memberikan makan yang bergizi dan 

teratur, olah raga teratur, menyediakan fasilitas atau alat-alat yang 

dibutuhkan untuk belajar), kebutuhan psikologis (kasih sayang dan 

bimbingan orang tua) (Walgito dalam Dhatin, 2011:22). 

2. Kebutuhan psikologis (kasih sayang dan bimbingan orang tua) adalah 

pemenuhan kebutuhan psikis seperti memberikan kasih sayang (perhatian), 

memanfaatkan waktu untuk membimbing dan membantu anak belajar, 

memberikan motivasi atau semangat belajar (Walgito dalam Dhatin, 

2011:22). 

3. Kebutuhan sosial adalah pemenuhan kebutuhan sosial anak seperti 

memperhatikan pergaulan anak, menciptakan kerjasama dengan orang lain 

dan memperhatikan kegiatan 23 organisasi (Walgito dalam Dhatin, 

2011:22-23).
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   Sementara itu, kebutuhan tidak hanya terbatas pada fisik, akan tetapi 

material juga. Kebutuhan material yang dimaksud seperti pemberian uang 

saku dan sumbangan- sumbangan sekolah, tempat belajar, biaya pendidikan 

(Rizka, 2013: 89). Selanjutnya, dalam penelitian ini kebutuhan yang dimaksud 

adalah perhatian. Sehingga, perhatian orang tua terhadap minat baca siswa ada 

empat, yaitu: 

1. Perhatian fisik (Walgito dalam Dhatin, 2011: 22) 

2. perhatian material (Rizka, 2013: 89) 

3. perhatian aktivitas sosial (Walgito dalam Dhatin, 2011: 22) 

4. perhatian psikologis (kasih sayang dan bimbingan orang tua) (Walgito 

dalam Dhatin, 2011: 22) 

2.1.1.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Perhatian  

  Suatu objek atau hal mempunyai faktor- faktor yang mempengaruhi 

baik dalam maupun luar objek tersebut. Begitu pula dengan perhatian. 

Perhatian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:  

1. Pembawaan

Hal ini berhubungan dengan tipe-tipe pribadi yang dimiliki oleh setiap 

oang tua. Tipe-tipe kepribadian yang berbeda pada orang tua akan berbeda 

pula sikapnya dalam memberikan perhatian kepada anak. 

2. Latihan dan kebiasaan 
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Walaupun orang tua mengalami kesukaran dalam memberikan perhatian, 

namun dengan adanya latihan sebagai usaha mencurahkan perhatian, maka 

lambat laun akan menjadi kebiasaan.

3. Kebutuhan

Kemungkinan timbulnya pehatian karena adanya suatu kebutuhan-

kebuthan tertentu. Kebutuhan nerupakan dorongan, sedangkan dorongan 

itu mempunyai suatu tujuan yang harus dicurahkan. Orang tua memberikan 

perhatian kepada anaka disebabkan adanya tujuan yang hendak dicapai 

misalnya orang tua mengharapakan anakanya mengeahiu suatu nilai yang 

berlaku. 

4. Kewajiban

Perhatian dipandang sebagai kewajiban orang tua sedangkan kewajiban 

memandang unsur tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh orang tua. 

5. Keadaan jasmani

Tidak hanya kondisi psikologis tetapi kondisi fisiologis ikut mempengaruhi 

perhatian orang tua. Kondisi fisiologis yang tidak sehat akan berpengaruh 

pada usaha orang tua dalm mencurahkan perhatiannya. 

6. Suasana jiwa

Keadaan batin perasaan yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi 

perhatian orang tua. Pengaruh tersebut bisa bersifat membantu atau malah 

menghambat usaha orang tua memberi perhatian. 
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7. Suasana sekitar

Suasana dalam keluarga misalnya adanya ketengangan diantar anggota 

keluarga akan emepengaruhi perhatian orang tua. 

8. Kuat tidaknya perangsang

Dari objek dalam hal ini yang dimaksud adalah anak. Anak yang kurang 

mendapat perhatian orang tua, sehingga orang tua akan terdorong untuk 

lebih perhatian pada anak (Ahmadi dalam Dhatin, 2011: 19).  

2.1.1.4 Upaya Orang Tua Meningkatkan Perhatian Terhadap Anak 

Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak. Masing- masing anggota 

keluarga saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua meladeni 

seorang dan seorang meladeni semua orang. Anak membutuhkan makanan, 

pakaian, bimbingan dari orang tua dan orang tua membutuhkan rasa 

kebahagiaan dengan kelahiran anak. Selama anak belum dewasa, maka orang 

tua mempunyai peranan orang tua dan utama bagi anak- anaknya. Cara untuk 

menjadikan anak dewasa adalah orang tua harus memberi contoh yang baik 

karena anak sering meniru orang tuanya. Memberi sugesti pada anak dengan 

cara sistem pergaulan sehingga anak dengan senang melaksanakannya. Antara 

anak dengan orang tua ada rasa simpati ( Ahmadi dan Uhbiyati, 2015: 25). 

  Ada beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan perhatian, yaitu: 

1. Perhatian seseorang tertuju atau diarahkan pada hal- hal baru, hal- hal yang 

berlawanan dengan pengalaman yang baru saja diperoleh atau dengan 

pengalaman yang didapat selama hidupnya. 
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2. Perhatian seseorang tertuju, tetap berada dan diarahkan pada hal- hal yang 

dianggap rumit, selama kerumitan tersebut tidak melampaui batas 

kemampuan seseorang. 

3. Orang mengarahkan perhatian pada hal- hal yang dikehedaki yaitu hal- hal 

yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kebutuhan (Slameto, 2010: 106-

107). 

 Dengan adanya prinsip- prinsip di atas, dapat dijadikan hal- hal untuk 

meningkatkan perhatian. Terutama bagi orang tua, prinsip- prinsip tersebut 

dapat dijadikan pedoman agar orang tua dapat menumbuhkan serta 

meningkatkan perhatian bagi anak. Semua faktor- faktor tersebut, perlu 

diperhatikan orang tua dalam rangka mendidik anak- anak tanpa menunjukkan 

kekuasaannya yang keras. Hubungan anak dengan anak dalam keluarga 

sendiri satu sama lain saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tidak 

lepas dari adanya faktor- faktor interaksi. 

 Berikut merupakan hal- hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk 

meningkatkan perhatian terhadap anak, yaitu: 

1. Menciptakan waktu dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

sosial, personal, fisik, intelektual, dan spiritual. 

2. Mengembangkan kemampuan anak untuk saling mendengarkan dan 

berkomuniasi. 

3. Mengajak mereka berbagi pengalaman. 

4. Membantu anak agar memiliki rasa empati dan sensitif terhadap sesama.
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5. Mengajarkan anak mengembangkan rasa bangga menjadi dirinya sendiri 

dan banyak belajar dari kesalahan. 

6. Peka terhadap mood anak serta kesehatannya. 

7. Memaparkan kepada anak tentang berbagai macam pengalaman dan 

aktivitas yang sesuai dengan hobi atau ketertarikannya pada sesuatu. 

8. Orang tua sebaiknya waspada terhadap ketertarikan anak yang spontan 

terhadap lingkungan sekitar. 

9. Mendorong anak untuk bermain. 

10. Menjadikan diri Anda sebagai model  mereka untuk tumbuh (Julaihah, 

2004:7). 

  

2.1.2 Hakikat Minat 

2.1.2.1 Pengertian Minat 

Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting mempengaruhi 

kemampuan membaca. Secara terminologi, minat berasal dari kata “interest” 

yang mempunyai arti kesukaan, perhatian (kecenderungan hati pada sesuatu), 

dan keinginan. Secara umum, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan 

yang menyebabkan seseorang berusaha mencari atau pun mencoba aktivitas- 

aktivitas di bidang tertentu. Adapun pengertian minat yang lain yaitu minat 

sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu 

aktivitas disertai dengan rasa senang.  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. 

Kemudian, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat 

berkembang jika ada motivasi (Iskandarwassid, 2015: 113). 

Pendapat senada tentang minat yaitu suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 

2010: 180). Selain itu, minat adalah kesenangan atau perhatian yang terus-

menerus terhadap suatu objek karena adanya pengharapan akan memperoleh 

kemanfaatannya (Sudarsana, 2010:4.24). 

Minat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam diri dan luar diri 

(lingkungan). Namun, faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor 

lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh Bloom. Menurut Bloom (1970) minat 

akan dipengaruhi oleh lingkungan. Menurutnya faktor- faktor yang 

mempengaruhi minat di antaranya adalah pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, 

jenis kelamin, pengalaman, kepribadian dan pengaruh lingkungan. Faktor- 

faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi walaupun besar 

pengaruhnya sudah pasti tidak sama. (Iskandarwassid, 2015: 113-114). 

Minat akan berkembang membentuk suatu kebiasaan. Dengan kata 

lain, minat akan menjadi syarat terbentuknya kebiasaan. Bila kegiatan 

membaca dilandasi dengan minat yang tinggi, maka kegiatan itu akan 

dilaksanakan secara tetap dan teratur. Dari uraian tersebut, minat merupakan 

dasar pembentukan suatu kebiasaan. Kebiasaan akan terbentuk apabila 
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pembaca minat yang tinggi terhadap kegiatan membaca. Kegiatan yang tinggi 

dan terus- menerus akan membentuk kebiasaan (Iskandarwassid, 2015: 114). 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh. Minat terhadap 

sesuatu, dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi 

penerimaan minat- minat baru. Jadi,  minat terhadap sesuatu merupakan hasil 

belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu 

hal tidak merupakan hak hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi 

umum menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya 

(Slameto, 2010: 180).  

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajari dengan diri sendiri sebagai individu. Proses ini menunjukkan pada 

siswa pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhinya, melayani 

tujuan- tujuannya, memuaskan kebutuhan- kebutuhannya. Bila siswa 

menyadari belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang 

dianggap penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman 

belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia akan 

berminat (dan bermotivasi) untuk mempelajarinya (Slameto, 2010: 180).  

Berdasarkan beberapa pengertian dari berbagai ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat merupakan suatu perasaan seperti keinginan, hasrat 

terhadap sesuatu tanpa ada suatu paksaan. Dengan kata lain, keinginan dari 

diri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain.  
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2.1.3 Hakikat Membaca dan Pembelajaran Membaca 

2.1.3.1 Pengertian Membaca 

Membaca adalah sebuah kegiatan fisik dan mental. Melalui membaca 

informasi dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dapat diperoleh. Hal 

tersebut merupakan motivasi pokok yang mendorong tumbuhnya minat 

membaca. Apabila minat sudah tumbuh dan berkembang, dalam arti bahwa 

orang bersangkutan sudah mulai suka membaca, maka kebiasaan membaca 

akan berkembang (Iskandarwassid, 2015: 115). 

Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari yang 

tertulis dalam teks. Kemampuan membaca merupakan salah satu dari keempat 

keterampilan berbahasa yang diajarkan dan karenanya juga konsekuensi 

diteskan, kepada pembelajar bahasa (Iskandarwassid, 2015:247). 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata- kata/ bahasa tulis  (Tarigan, 2008:7). 

Pada dasarnya, membaca merupakan suatu proses. Proses membaca 

masuk ke dalam kegiatan membaca. Kegiatan membaca terdiri atas proses 

membaca dan produk membaca. Proses membaca adalah tindakan membaca, 

sedangkan produk membaca adalah komunikasi pikiran dan perasaan penulis 

pada pembaca (Dalman, 2013:7).  

Dengan membaca seseorang dapat: 

1. Mengisi waktu luang 
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2. Mengetahui hal- hal yang aktual yang terjadi di lingkungannya 

3. Memuaskan pribadi bersangkutan 

4. Memenuhi tuntutan praktis kehidupan sehari- hari 

5. Meningkatkan minat terhadap sesuatu lebih lanjut 

6. Meningkatkan pengembangan diri sendiri 

7. Memuaskan tuntutan intelektual 

8. Memuaskan tuntutan spiritual (Sudarsana, 2010:4.26). 

Ada empat modal yang harus dimiliki oleh seseorang agar proses 

membaca menjadi lancar, antara lain:  

1. Pengetahuan dan pengalaman 

2. Kemampuan berbahasa (kebahasaan) 

3. Pengetahuan tentang teknik membaca 

4. Tujuan membaca (Sudarsana, 2010:4.25). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dan definisi tentang membaca, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca adalah suatu aktivitas atau kegiatan 

yang menginterpretasikan makna yang terdapat pada suatu tulisan atau teks. 

Dikarenakan membaca merupakan suatu kegiatan, maka dalam membaca 

terdapat produk yang berbentuk pemikiran dan perasaan yang berasal dari 

penulis. 

2.1.3.2 Pembelajaran Membaca 

  Membaca bersifat reseptif. Artinya, pembaca menerima pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Pesan 
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yang disampaikan merupakan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, 

pembaca harus mampu memahami makna lambang/ tanda/tulisan dalam teks 

berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, ataupun wacana yang utuh. 

Jadi,  membaca merupakan proses mengubah lambang/tanda/tulisan menjadi 

wujud makna (Dalman, 2014: 8). 

  Dari penjelasan- penjelasan tersebut, kegiatan membaca bukan hanya 

sekadar kegiatan membaca buku, yang dapat menghabiskan lembaran- 

lembaran halaman. Namun, lebih dari itu membaca harus memahami isi 

bacaan agar siswa tidak hanya meningkat secara kuantitas sumber bacaan, 

akan tetapi meningkat secara kualitas sumber bacaan. Artinya, tidak hanya 

mampu membaca beragam jenis buku, namun mampu memahami maksud/isi 

dari berbagai jenis bacaan. 

2.1.3.3 Tujuan Pengajaran Keterampilan Membaca  

Tujuan pengajaran merupakan salah satu aspek pengajaran yang tidak 

boleh dilengahkan. Tujuan ini akan menentukan isi dan strategi pengajaran, 

serta bentuk evaluasi yang akan dijalankan. Bila tujuan pengajaran tidak jelas 

atau tidak terarah sangat besar kemungkinan pelaksanaan pengajaran juga 

akan tidak jelas dan tidak terarah (Semi,1993:96).  

Salah satu tujuan pengajaran Bahasa Indonesia yaitu membantu atau 

membimbing anak didik agar memperoleh kemampuan (skill) dalam 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  Berdasarkan tujuan tersebut, 
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maka semua keterampilan dalam pengajaran Bahasa Indonesia penting dan 

terkait satu sama lain (Semi, 1993: 97).  

  Keterampilan membaca merupakan salah satu yang termasuk dalam 

empat keterampilan Bahasa Indonesia. Banyak sekali pengertian mengenai 

membaca. Dalam konteks belajar- mengajar, membaca dipandang sebagai 

suatu proses menuju pemahaman sebagai produk yang dapat diukur. Di 

sepanjang proses terjadi peralihan informasi yang dikandung oleh lambang 

grafis yang mewakili kata. Pembaca sebagai pemakai bahasa berinteraksi 

dengan masukan grafis, mengerahkan segenap pengetahuan, kompetensi 

bahasa, dan khazanah pengalaman konseptualnya untuk memproses tiga jenis 

informasi, yaitu informasi grafonik, sintaksis, semantik, yang semuanya dapat 

menjadi tujuan membaca (Semi, 1993: 99- 100). 

Membaca tidak lain dari usaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin 

diketahui, mempelajari sesuatu yang ingin dilakukan, atau mendapatkan 

kesenangan atau pengetahuan dari sesuatu tulisan.  Dalam pengertian ini, 

membaca merupakan suatu tindakan memahami apa yang diungkapkan 

pengarang  di dalam tulisannya.  

Tujuan pengajaran keterampilan membaca sebagai berikut: 

1. Menambah kecepatan dan memperbaiki pemahaman. 

2. Mengajarkan siswa bagaimana mengadaptasikan pendekatan membaca 

terhadap berbagai variasi bahan bacaan. 

3. Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan membaca oral 
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4. Meningkatkan kemampuan mengapresiasi dan memperoleh 

kesenangan estetik para pembaca karya sastra. 

5. Meningkatkan minat baca siswa agar senang membaca sebanyak- 

banyaknya dan memungkinkan siswa dapat menjadi pembaca yang 

teliti sepanjang hayatnya (Semi, 1993: 100). 

Dari paparan tujuan pengajaran keterampilan membaca dapat kita 

ketahui bahwa tujuan membaca tidak hanya untuk memperbaiki 

kemampuan membaca yang biasanya terlaksana di sekolah, namun juga 

meningkatkan kesadaran pentingnya membaca agar menjadi suatu 

kebiasaan pada diri siswa yang tercermin dalam tujuan meningkatkan 

minat baca siswa.  

2.1.3.4 Strategi Pembelajaran Keterampilan Membaca 

  Membaca merupakan salah satu keterampilan yang dimiliki oleh 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar menyebut 

membaca muncul pertama kali dalam pembelajaran Bahasa, tak terkecuali 

Bahasa Indonesia. Seperti yang telah diketahui, bahwa pembelajaran Bahasa 

Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta didik melakukan aktivitas mental dan intelektual secara optimal untuk 

mencapai tujuan keterampilan berbahasa Indonesia yang terdiri atas  

keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan 

keterampilan menulis (Iskandarwassid, 2015: 9). 
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Keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah. Keterampilan membaca merupakan suatu 

keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi pengembangan 

pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Dikatakan 

unik, karena tidak semua manusia, walaupun telah memiliki keterampilan 

membaca, mampu mengembangkannya menjadi alat untuk memberdayakan 

dirinya atau bahkan menjadikannya budaya bagi dirinya. Dikatakan penting 

bagi pengembangan pengetahuan karena presentase transfer ilmu pengetahuan 

terbanyak dilakukan melalui membaca (Iskandarwassid, 2015: 245). 

Keterampilan membaca merupakan salah satu dari keempat 

keterampilan berbahasa yang diajarkan dan karenanya juga berkonsekuensi 

diteskan, kepada pembelajar bahasa. Kemampuan membaca tergolong 

kemampuan aktif reseptif, tetapi berbeda media penyampaiannya. Oleh karena 

itu, pengajaran membaca harus memperhatikan kebiasaan cara berpikir teratur 

dan baik. Hal ini disebabkan membaca sebagai proses yang sangat kompleks, 

dengan melibatkan semua proses mental yang lebih tinggi, seperti ingatan, 

pemikiran, daya khayal, pengaturan, penerapan, dan pemecahan masalah. 

Mackey (1965) melihat hubungan antara membaca dengan pengajaran bahasa 

sebagai, “Although this involves neitheir listening to the language nor 

speaking it, reading is an important means of maintaining contact with a 

second language”( Iskandarwassid, 2015: 246).
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2.1.4 Hakikat Minat Baca 

2.1.4.1 Pengertian Minat Baca 

   Minat baca yaitu suatu dorongan untuk memahami kata demi kata dan 

isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat 

memahami hal- hal yang terdapat dalam bacaan. Minat baca merupakan 

kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap 

makna yang terdapat dalam tulisan sehingga memberikan pengalaman emosi 

akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Selain 

itu, minat baca merupakan kemauan atau keinginan seseorang untuk 

mengenali huruf untuk menangkap makna dari tulisan tersebut (Dalman, 

2013:141). 

  Minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam 

diri anak terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan 

(Sudarsana, 2010:4.27). Aspek minat membaca meliputi kesenangan 

membaca, frekuensi membaca, dan kesadaran akan manfaat membaca. Selain 

itu, pendapat yang lain menyatakan bahwa minat tidak dimiliki oleh seseorang 

begitu saja, namun merupakan sesuatu yang dikembangkan (Sudarsana, 

2010:4.27). 

Dari penjelasan- penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seseorang 

yang mempunyai minat baca yang kuat, akan mewujudkan dalam bentuk 

kesediaan untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya dengan 

kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan. Minat baca akan tinggi apabila anak 
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sering dihadapkan oleh bacaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal 

ini, orang tua perlu memotivasi anak dan menemaninya saat membaca untuk 

berbagai keperluan. Anak sudah terbiasa membaca, akan gemar membaca dan 

menjadikan membaca menjadi kebutuhan hidup. 

 Maka dapat simpulkan, minat baca adalah suatu dorongan atau rasa 

tertarik untuk melakukan kegiatan membaca dengan kesadaran sendiri yang 

bertujuan untuk mendapatkan makna atau memperoleh pengetahuan dari suatu 

bacaan. 

2.1.4.2 Proses Minat dan Kebiasaan Membaca 

   Minat dan kebiasaaan membaca tidak dapat tumbuh secara tiba- tiba. 

Munculnya minat dan kebiasaan membaca diperoleh karena adanya proses 

yang menjadikan minat tersebut ada. Kebiasaan merupakan suatu cara 

individu bertindak yang sifatnya otomatis untuk masa tertentu. Tingkah laku 

yang telah menjadi kebiasaan merupakan pola berpikir yang cukup tinggi 

karena sifatnya relatif tetap. Sebagai suatu aktivitas spontan, kebiasaan 

umumnya berlangsung otomatis dan hanya sedikit atau tanpa kesadaran. Ciri 

kedua setelah spontanitas yaitu kegiatan tersebut dilakukan secara berulang- 

ulang. Dengan kata lain, proses pengulangan perilaku akan membentuk 

kebiasaan. Ciri ketiga yaitu adanya minat. Minat merupakan landasan bagi 

terbentuknya kebiasaan. Dari penjelasan tersebut kebiasaan adalah perilaku 

yang dilakukan secara otomatis, ditandai dengan spontanitas dan didukung 

dengan adanya minat (Iskandarwassid, 2015:115). 
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 Kebiasaan dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu dilakukan melalui 

pengulangan terhadap suatu kegiatan dengan cara yang sama dan dilakukan 

secara terencana dan lebih disengaja. Cara kedua menunjukkan bahwa 

individu dengan sengaja melakukan perbuatan melalui cara- cara tertentu 

sehingga terbentuk semacam pola sambutan yang bersifat otomatis. 

Berdasarkan uraian tersebut kebiasaan merupakan perilaku individu yang 

dilakukan secara otomatis, yang ditandai oleh spontanitas, berulang- ulang, 

dan disertai dorongan atau minat (Iskandarwassid, 2015: 116).  

  Budaya masyarakat yang masih mengutamakan budaya lisan secara 

signifikan mempengaruhi rendahnya kebiasaan baca. Faktor pembelajaran di 

sekolah lebih dikatakan sebagai faktor negatif karena pengajar kurang 

menciptakan latihan membaca. Kesukaan berbicara yang sifatnya ilmiah akan 

menjadi variabel positif bagi terbentuknya kebiasaan baca karena mereka 

harus selalu memperbarui wawasannya, yang dapat dilakukan melalui 

membaca. Pengaruh media elektronik yang luar biasa tak dapat lagi dicegah. 

Tanpa antisipasi yang matang, faktor ini akan menjadi penghambat kebiasaan 

membaca. Faktor terakhir adalah penyediaan secara besar- besaran akan 

bahan- bahan bacaan.  Tanpa pemenuhan sarana ini, sulit kebiasaan membaca 

di masyarakat Indonesia dapat terwujud (Iskandarwassid, 2015: 116). 

  Faktor kebiasaan harus dibina sejak anak- anak. Misalnya, membaca 

karya sastra, tempat yang baik untuk menumbuhkan minat baca dan 

mengembangkan kebiasaan membaca adalah di sekolah melalui perpustakaan 
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sekolah, di masyarakat melalui taman baca masyarakat, dan di rumah melalui 

perpustakaan keluarga. Untuk itu, anak- anak harus dibimbing, baik oleh guru, 

masyarakat, maupun oleh para orang tua. 

  Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa minat dan 

kebiasaan mempengaruhi satu sama lain, terutama mengenai minat baca 

siswa. Minat dan kebiasaan tumbuh karena adanya kesadaran tanpa ada 

paksaan, dan apabila sudah terbentuk minat dan kebiasaan tersebut maka akan 

mencari kebutuhan akan bacaan.   

2.1.4.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

 Semua objek tidak dapat terlepas dari berbagai hal yang 

mempengaruhinya. Hal- hal tersebut dapat muncul dari dalam maupun luar. 

Tidak terkecuali dengan minat. Minat yang berkembang pada diri anak 

dikarenakan oleh  hal- hal sebagai berikut:

1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental. 

Minat berubah mengikuti perubahan fisik dan mental. Jenis bacaan pula 

akan berubah mengikuti level perkembangan dan kematangan pribadi. 

2. Minat bergantung pada kesiapan belajar.

Kesempatan belajar anak yang paling baik ketika anak berada di 

lingkungan rumah. Hal itu karena rumah merupakan stimulus paling awal 

dan tempat belajar paling utama untuk belajar membaca dan 

mempertahankannya sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan. 

3. Minat diperoleh dari pengaruh budaya. 
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Budaya adalah kebiasaan yang bersifat permanen dan hal ini sangat 

mempengaruhi dengan kebiasaan untuk membaca. Secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi minat membaca menjadi 

tinggi dikarenakan kebiasaan membaca yang sudah membudaya. 

4. Minat dipengaruhi oleh bobot emosi. 

Ketika seseorang telah mendapatkan manfaat dari kegiatan membaca, 

maka akan menimbulkan reaksi yang positif. Reaksi tersebut membuat 

seseorang ingin mengulangi lagi sehingga kesenangan emosi yang 

mendalam pada aktivitas membaca akan meningkatkan kualitas minat 

baca. 

5. Minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak- anak. 

Apabila seseorang yakin bahwa membaca akan menjadikannya 

mempunyai wawasan yang luas dan kecerdasan dalam menyikapi hidup 

dan dilakukan secara terus- menerus melakukan kegiatan membaca 

hingga tua (Dalman, 2013: 149). 

 Kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh faktor kualitas 

membacanya. Faktor- faktor tersebut antara lain: 65% ditemukan oleh 

banyaknya waktu yang digunakan untuk membaca, 25% oleh faktor IQ, dan 

10% oleh faktor lain seperti lingkungan sosial, emosional, lingkungan fisik, 

dan sebagainya(Dalman, 2013:150-151). Selain itu, faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan pemahaman bacaan dan 

perkembangan minat baca bergantung pada faktor- faktor sebagai berikut: 



37 
 

 
 

siswa yang bersangkutan, kebudayaan, kekeluargaan, dan situasi sekolah 

(Dalman, 2013: 151). 

2.1.4.4 Upaya Menumbuhkembangkan Minat Baca 

 Minat baca sangat diperlukan untuk membangun kualitas siswa. 

Apalagi untuk menjawab persaingan global yang semakin sulit. Untuk itu, 

diperlukan upaya untuk menumbuhkan serta meningkatkan minat baca. Upaya 

yang dilakukan tidak lain untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan 

minat baca siswa.  

 Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu pada lingkungan 

keluarga diadakannya perpustakaan keluarga yang dapat dimanfaatkan 

menjadi tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama, Sementara 

itu, di lingkungan sekolah dapat diperbaiki dan lebih ditingkatkan kualitas 

perpustakaan sekolah agar para siswa dan seluruh warga sekolah dapat 

menggunakan perpustakaan dengan mudah (Dalman, 2013:146). 

   Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat baca, yaitu:

1. Bacakan buku sejak anak lahir 

Pada masa 0-2 tahun, perkembangan otak manusia sangat pesat dan reseptif 

(mudah menyerap dengan memori yang kuat), apabila anak dikenalkan 

sejak dini, maka anak akan mempunyai minat baca yang tinggi. 

2. Dorong anak bercerita tentang apa yang telah didengar atau dibacanya
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Bahan bacaan akan menjadi kebutuhan anak untuk menginterpretasikan 

suatu bacaan. Hal ini akan menuntut anak untuk memahami bacaan dan 

membaca secara berulang- ulang. 

3. Ajak anak ke toko buku/ perpustakaan 

Mengajak anak ke perpustakaan akan mengenalkan anak pada bahan- 

bahan bacaan sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan yang 

besar. Oleh karena itu, anak akan termotivasi untuk membaca bacaan yang 

mereka lihat. 

4. Beli buku yang menarik minat anak 

Buku yang menarik akan membuat anak membuka dan membaca sehingga 

luangkan untuk membeli buku tersebut agar anak membaca. 

5. Sisihkan uang untuk membeli buku 

Ketersediaan buku bacaan yang dibeli akan menumbuhkan kesadaran 

pentingnya membaca. 

6. Nonton filmnya dan belikan bukunya 

Hal ini dapat dilakukan agar anak tidak menciptakan kebiasaan melihat 

film tetapi tetapi membaca juga perlu untuk dibiasakan agar menjadi 

kebiasaan. 

7. Ciptakan perpustakaan keluarga 

Bahan bacaan yang bervariasi akan menciptakan kondisi mengonsumsi 

buku- buku setiap hari sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari- 

hari. 
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8. Tukar buku dengan teman 

Menukarkan buku dengan teman akan menumbuhkan ketertarikan dengan 

bahan bacaan yang lain. Bahan bacaan juga akan bertambah dan informasi 

yang didapatkan juga semakin luas. 

9. Hilangkan penghambat seperti televisi atau playstation 

Pengaruh menonton televisi atau bermain playstation membuat anak malas 

membaca.Peranan orang tua dan guru sangat penting.Ada baiknya 

mendorng anak senang membaca dengan berbagai tugas yang berkaitan 

dengan kegiatan membaca supaya terbiasa dan menyukai bahan bacaan. 

10. Beri hadiah yang memperbesar semangat membaca

Suatu respon diakibatkan oleh adanya rangsangan/ stimulus.Hadiah adalah 

salah satu stimulus yang dapat menimbulkan respon pada anak agar lebih 

gemar membaca.

11. Jadikan buku sebagai hadiah

Hadiah merupakan pemberian yang penting. Penerima hadiah dituntut 

untuk menghargai pemberian hadiah orang lain. Seperti halnya apabila 

hadiah tersebut adalah buku, maka penerima hadiah buku harus 

menghargai dengan membaca buku tersebut.

12. Jadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan sehari- hari

Kebiasaan membaca akan terbentuk apabila adanya pembiasaan. Jika 

seseorang terbiasa membaca maka membaca akan dijadikan suatu 

kebutuhan setiap hari. 



40 
 

 
 

13. Dramatisi buku yang Anda baca

Luangkan waktu untuk melihat atau mengecek kembali buku yang telah 

dibaca. Kegiatan mendramatisir ini tanpa sadar akan menjadi sebuah 

pengulangan dalam membaca. 

14. Peningkatan minat dapat dilakukan dengan berbagai cara

Ada beberapa cara untuk meningkatkan minat baca, antara lain: 

Pertama, menyesuaikan bahan bacaan.Sesuaikan bahan bacaan dengan 

kebutuhan masing- masing, misalnya anak- anak dengan buku cerita 

tentang binatang atau cerita bergambar. 

Kedua, Pemilihan bahan bacaan yang baik. Memilih bacaan yang baik 

akan menarik seseorang untuk membaca bacaan tersebut.

15. Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca

Upaya- upaya meningkatkan minat baca tidak akan berhasil apabila tidak 

adanya kesadaran diri pada orang tersebut. Maka dari itu, kesadaran yang 

tinggi perlu ditumbuhkan agar mendorong seseorang untuk membaca 

bacaan. 

16. Menyediakan waktu untuk membaca

Penyediaan waktu luang untuk membaca sangat penting. Hal ini 

dikarenakan akan menumbuhkan kegiatan membaca yang teratur di 

tengah rutinitas sehari- hari (Dalman, 2014:146-148).  

 Dari upaya- upaya di atas, minat baca dipengaruhi oleh berbagai hal. 

Namun, yang paling berpengaruh yaitu kreativitas orang tuanya dalam 
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menumbuhkan minat baca. Hal ini dikarenakan orang tua yang memiliki 

waktu paling banyak ketika di rumah. Ada baiknya orang tua mulai 

memperhatikan anak- anak ketika di rumah untuk menjadikan aktivitas anak 

dengan kegiatan membaca sehingga minat baca anak dapat ditumbuhkan.

 Mengubah kebiasaan membaca, dari tidak suka membaca menjadi 

berminat membaca, merupakan upaya pembinaan minat baca.  Ada berbagai 

cara agar dapat menumbuhkan serta mengembangkan minat baca. 

Penumbuhan dan pengembangan minat baca dapat dilakukan secara sistematis 

lewat pembinaan minat baca antara lain: 

1. Merencanakan program penumbuhan dan pengembangan minat baca, baik 

di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. Perencanaan biasanya dibatasi oleh keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang hal- hal yang akan dikerjakan pada 

masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Ciri- ciri rencana yang baik antara lain mempermudah tercapainya 

tujuan pembinaan minat baca, menyangkut aspek- aspek organisasi, tata 

kerja, metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, target waktu, 

target hasil dan sistem pengawasan yang akan dipergunakan, sederhana, 

luas dan praktis. 

2. Mengatur pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan minat 

baca, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan 
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masyarakat. Pengaturan pelaksanaan program ini dapat disebut 

pengorganisasian.  

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan pembinaan minat baca 

merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah 

disusun sebelumnya. Hal ini dibatasi sebagai suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pembagian wewenang dan hierarkis dalam 

penyelenggaraan pembinaan minat baca disusun menurut prosedur untuk 

pengaturan dan pengevaluasian fungsi- fungsi. Fungsi- fungsi tersebut 

harus dibagi dan ditentukan dan harus diciptakan proses komunikasi serta 

pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan sangat 

bergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan ke arah yang 

telah ditetapkan. 

3. Mengendalikan pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan 

minat baca, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. 

Pengendalian biasanya dibatasi sebagai proses pengamatan terhadap 

pelaksanaan seluruh kegiatan pembinaan minat baca untuk menjamin 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai rencana. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengendalian dalam pembinaan 

minat baca mempunyai hubungan sangat erat dengan perencanaan. 

Pengendalian atau pengawasan mempunyai peranan untuk mengupayakan 

agar perencanaan itu dapat diwujudkan. Tanpa rencana, pengawasan tidak 
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mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan 

pengawasan. 

4. Menilai pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan minat baca, 

baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat.  

   Penilaian pelaksanaan program yaitu fungsi pengolahan terakhir 

dalam manajemen organisasi. Penilaian dalam pembinaan minat baca 

adalah proses pengukuran dan pembandingan hasil- hasil yang telah 

dicapai, sesuai atau tidak dengan rencana sebelumnya (Sudarsana, 

2010:4.29). 

Adapun tujuan khusus pembinaan minat baca, antara lain: 

1. Mewujudkan suatu sistem penumbuhkembangan minat baca sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan. 

2. Menyelenggarakan program penumbuhkembangan minat baca sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan. 

3. Menumbuhkembangkan minat baca semua kalangan masyarakat untuk 

mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Menyediakan berbagai koleksi perpustakaan sebagai bahan bacaan sesuai 

kebutuhan pengguna jasa perpustakaan. 

5. Mengembangkan minat dan selera membaca. 

6. Terampil dalam menyeleksi dan menggunakan buku. 



44 
 

 
 

7. Mampu mengevaluasi materi bacaan dan memiliki kebiasaan efektif 

dalam membaca informasi. 

8. Memiliki kesenangan membaca (Sudarsana, 2010:4.31- 4.32). 

 Upaya- upaya  tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan 

sekolah, pada lingkungan pemerintahan misalnya dapat mengadakan 

perpustakaan keliling yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Karena itu, 

dibutuhkannya koordinasi pemerintah daerah dengan pengelola RT/RW atau 

pusat kegiatan masyarakat agar perpustakaan keliling dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

 Fungsi pembinaan minat baca dapat diwujudkan agar: 

1. Penyusunan program dibuat secara komprehensif yang meliputi 

berbagai aspek yang terkait.

2. Program tersebut perlu didukung oleh kebutuhan yang diperlukan 

seperti dana, bahan bacaan, tenaga yang membina, dan lain- lain. 

3. Program tersebut perlu dipantau pelaksanaannya agar tidak 

menyimpang dari program yang telah direncanakan. 

4. Pelaksanaan program perlu diteliti serta dinilai apakah mencapai 

sasaran atau tidak. 

 Dasar pembinaan minat baca adalah pengetahuan masyarakat secara 

individual, seperti minat, kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan terhadap 

materi bacaan. Maka dari itu, materi bacaan harus bervariasi baik bentuk 

majalah, pamflet (Sudarsana, 2010: 4.33). 
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Berikut merupakan indikator seseorang mempunyai minat baca yang 

tinggi, antara lain:

1. Frekuensi dan Kuantitas Membaca 

Artinya adalah bagaimana frekuensi (keseringan) dan waktu yang 

digunakan untuk membaca, apabila seseorang mempunyai minat baca 

yang tinggi, maka ia akan sering melakukan kegiatan membaca begitu 

juga sebaliknya (Dalman, 2013:145). 

2. Kuantitas Sumber Bacaan 

Menurut Edward Kimman, bahan bacaan orang Indonesia terbagi 

menjadi empat bagian, yaitu: 

Pertama, sekelompok orang hanya membaca sesekali saja. Maksudnya 

ialah mereka membaca berdasarkan tuntutan harus membaca, seperti 

membaca koran, surat, dan lainnya. Kedua, membaca hanya sekadar 

untuk mencari hiburan seperti membaca komik, cerpen, novel, dan 

lainnya.Ketiga, membaca karena dorongan oleh kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi seperti majalah, koran, buku ilmu 

pengetahuan, dan lainnya. Keempat, membaca karena merupakan 

kebutuhan dalam hidupnya (Dalman, 2013:145). 

 Selain itu,  untuk meningkatkan minat baca, perlu untuk: 

1. Menyediakan waktu untuk membaca. 
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Sebagian orang tidak membaca karena tidak mempunyai waktu atau 

kekurangan waktu. Para pembaca yang berpengalaman selalu 

menyediakan beberapa buku atau majalah untuk dibaca. Bahkan 

pelajar dan mahasiswa menyediakan waktu untuk melanjutkan bacaan 

meskipun mereka sedang dalam keadaan sibuk. 

Waktu untuk membaca harus kita ciptakan setiap hari. Kalau mau 

banyak waktu untuk membaca, misalnya ketika menunggu bus, 

menunggu keberangkatan pesawat terbang, di ruang tunggu dokter, 

menunggu giliran potong rambut,  menunggu telepon, sebelum 

pertunjukkan dimulai, dalam perjalanan di kendaraan, dan sementara 

makanan disiapkan (Soedarso, 2000: 2). 

2. Memilih bahan bacaan yang baik, ditinjau dari norma- norma 

kekritisan yang mencakup norma- norma estetik, sastra, dan moral. 

 Menyediakan waktu untuk membaca berhubungan serta dengan 

pentingnya membaca kritis yaitu mengetahui yang baik dan bermanfaat 

untuk dibaca.Namun tidak mungkin membaca segala sesuatu. Oleh 

karena itu, setiap orang harus mempunyai prinsip sendiri tentang pilihan 

apa yang harus dibaca dan apa yang harus dilewatkan (Tarigan, 2008:7). 

 Jangan hanya membaca koran atau majalah hiburan, mulailah dengan 

membaca buku yang serius, tetapi menarik dan jurnal yang dapat 

menambah pengetahuan, keterampilan atau meningkatkan karir yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Dari buku itu, kita dapat menemukan 



47 
 

 
 

teori dan pembahasan yang mendalam tentang suatu masalah dan ilmu 

pengetahuan. Jurnal tidak hanya memberikan informasi literatur tetapi 

juga memuat gagasan baru yang penting (Soedarso, 2005: 2). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui minat baca memerlukan 

cara agar dapat terealisasi dengan baik. Adapun untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan minat baca tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat 

dan sendirian. Minat baca memerlukan partisipasi dari orang lain, seperti 

orang tua. 

  Dari alasan tersebut, maka orang tua harus mengetahui indikator- indkator 

minat baca agar dapat menumbuhkan serta meningkatkan minat baca.

Indikator- indikator minat baca, yaitu:  

1. Frekuensi dan Kuantitas Membaca 

  Artinya adalah frekuensi (keseringan) dan waktu yang digunakan untuk 

membaca. Apabila seseorang mempunyai minat baca yang tinggi, maka ia 

akan sering melakukan kegiatan membaca begitu juga sebaliknya (Dalman, 

2013:145).  

  Frekuensi dan kuantitas membaca ssiwa akan lebih meningkat apabila 

adanya perhatian dari lingkungan sekitar anak, misalnya orang tua. Tidak 

dapat dipungkiri, apabila perhatian orang tua menyumbang andil yang besar 

dalam meningkatkan minat baca. Dikarenakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat baca adalah lingkungan keluarga (orang tua). Oleh 

karena itu, sudah sepantasnya orang tua memberikan perhatian terlebih pada 
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keseringan anak untuk membaca buku, seperti: memberikan pengertian 

tentang manfaat membaca buku, atau memotivasi anak bahwa cara menjadi 

orang  sukses salah satunya dengan banyak membaca buku. 

2. Kuantitas Sumber Bacaan 

  Menurut Edward Kimman, bahan bacaan orang Indonesia terbagi menjadi 

empat bagian, yaitu: 

 Pertama, sekelompok orang hanya membaca sesekali saja. Maksudnya 

ialah mereka membaca berdasarkan tuntutan harus membaca, seperti 

membaca koran, surat, dan lainnya. Kedua, membaca hanya sekadar untuk 

mencari hiburan seperti membaca komik, cerpen, novel, dan lainnya.Ketiga, 

membaca karena dorongan oleh kebutuhan untuk mendapatkan informasi 

seperti majalah, koran, buku ilmu pengetahuan, dan lainnya. Keempat, 

membaca karena merupakan kebutuhan dalam hidupnya (Dalman, 2013:145). 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber bacaan 

mempengaruhi seseorang untuk membaca. Semakin beragam sumber bacaan, 

maka semakin tinggi minat baca orang tersebut. Dalam rangka meningkatkan 

kuantitas sumber bacaan, diperlukan perhatian orang tua. Alasannya adalah 

agar anak semakin gemar untuk membaca buku yang berbeda- beda. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara orang tua mengajak anak ke perpustakaan atau 

membelikan buku. Dengan mengajak ke perpustakaan/ toko buku, maka anak 

akan mengetahui bahwa jenis buku tidak hanya sekadar buku cerita yang biasa 

dikenal, namun buku juga mempunyai jenis yang lain, seperti buku 
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pengetahuan umum, komik, novel, majalah, ensiklopedia bahkan kamus. 

Dengan melakukan hal tersebut, anak akan merasa termotivasi untuk 

membaca jenis buku yang berbeda- beda. Sehingga, minat baca anak akan 

semakin tinggi.  

3. Kualitas Sumber Bacaan 

  Selain kuantitas sumber bacaan, orang tua juga perlu memperhatikan 

kualitas sumber bacaan anak. Orang tua harus memilih bahan bacaan yang 

baik, ditinjau dari norma- norma kekritisan yang mencakup norma- norma 

estetik, sastra, dan moral. Selain itu, orang tua juga penting untuk 

menyediakan waktu membaca buku dengan anak mengetahui yang baik dan 

bermanfaat untuk dibaca. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mempunyai 

prinsip sendiri tentang pilihan yang harus dibaca dan yang harus dilewatkan 

(Tarigan, 2008:7). 

4. Tujuan membaca 

  Kebiasaan membaca akan terbentuk apabila adanya pembiasaan. Jika 

seseorang terbiasa membaca maka membaca akan dijadikan suatu kebutuhan 

setiap hari (Dalman, 2014: 146). 

  Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa membaca akan menjadi suatu 

kebiasaan apabila membaca dijadikan sebagai kebutuhan setiap hari, artinya 

seseorang akan mempunyai minat baca yang tinggi, apabila tujuan 

membacanya adalah membaca untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Tujuan 

membaca juga dipengaruhi oleh dorongan diri sendiri. Misalnya seseorang 
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membaca dengan kesadaran dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa tujuan ia 

membaca karena dengan membaca, ia akan mendapat sesuatu yang 

bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tujuan membaca dengan 

dorongan diri sendiri saling berkaitan satu sama lain. Sebagai orang tua 

sebaiknya membiasakan anak untuk membaca setiap hari, agar kelak anak 

menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup serta menumbuhkan motivasi 

instrinsik dari dalam diri anak agar terdorong untuk membaca karena 

keinginan sendiri. 

5. Sarana untuk Membaca 

 Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat 

baca, yaitu pada lingkungan keluarga diadakannya perpustakaan keluarga 

yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat yang menyenangkan ketika 

berkumpul bersama, Sementara itu, di lingkungan sekolah dapat diperbaiki 

dan lebih ditingkatkan kualitas perpustakaan sekolah agar para siswa dan 

seluruh warga sekolah dapat menggunakan perpustakaan dengan mudah 

(Dalman, 2013:146). 

 Dari upaya- upaya tersebut, terlihat bahwa tanpa sarana yang 

mendukung maka minat baca tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai 

orang tua yang ingin meningkatkan minat baca anak, maka perlu 

melaksanakan upaya- upaya seperti diadakannya perpustakaan keluarga, dapat 

mendirikan taman baca mini di rumah, atau dapat membelikan berbagai 
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macam sumber bacaan yang bermanfaat untuk anak, baik untuk kebutuhan 

sekolah maupun kebutuhan lainnya.  

2.1.4.5 Dampak Minat Baca yang Rendah  

Saat ini masyarakat Indonesia sedang terjadi lompatan budaya yakni 

dari budaya praliterer ke masa pascaliterer yang mana melompati masa 

literer. Masa literer adalah masa yang seharusnya masyarakat mengalami 

budaya gemar membaca. Lompatan budaya ini berlaku di kalangan siswa di 

Indonesia. Akibatnya, masyarakat lebih senang menonton televisi tanpa 

melalui budaya gemar membaca.Hal ini menjadikan minat baca Indonesia 

rendah (Hanani, 2013: 81).

Rendahnya minat baca Indonesia diakibatkan oleh minimnya 

perhatian terhadap minat baca oleh semua pihak. Hal ini berpengaruh pada 

signifikasi terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Maka dari itu, minat baca

menjadi tanggung jawab semua pihak seperti pemerintah, masyarakat dan 

keluarga (Hanani, 2013: 74). 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat negara maju 

ditandai oleh telah berkembangnya budaya baca. Negara- negara yang 

masyarakatnya sangatmaju dan kuat, misalnya negara Amerika, Jepang, 

Australia, Prancis dalam diri masyarakatnya sudah tertanam kebiasaan 

membaca yang tinggi (Iskandarwassid, 2015: 245). 

Sementara itu, masyarakat di negara- negara berkembang ditandai 

oleh rendahnya kemampuan baca serta budaya baca yang belum tertanam 
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dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia, Venezuela dan Trinidad-

Tobago,  kemampuan baca penduduknya berada pada urutan terakhir dari 27 

negara yang diteliti (IEA, 1992; Asia’s Weeks, 1997). Kemampuan baca 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan suatu negara atau 

sebaliknya, masih harus dibuktikan. Hanya hipotesis yang menyatakan negara 

maju masyarakatnya maju pula dalam membacanya, telah terbukti 

(Iskandarwassid, 2015: 245- 246).   

Dampak buruk dari rendahnya minat baca berpengaruh buruk 

terhadap kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih 

tertinggal dari negara- negara tetangga. Menurut survey Political and 

Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada 

pada urutan ke- 12 dari 12 negara Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 

Vietnam (Hanani, 2013: 76).  

Kualitas pendidikan yang rendah berimplikasi pada rendahnya 

kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola masa depan dan 

lambatnya kemiskinan teratasi. Implikasi lain dapat dilihat dari Human 

Development Index (UNDP) HDI pada tahun 2007 menunjukkan HDI 

Indonesia yang masih rendah. Bank Dunia menetapkan jumlah orang miskin 

di Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk. Selain menyebabkan 

rendahnya kualitas pendidikan dan kemiskinan, dampak rendahnya minat baca 

juga memicu kekerasan dan anarkisme yang mementingkan kinerja otot 

daripada kinerja otak. Menurut Cullinan & Bagert, 1996, otak yang tidak 
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terasah cenderung melahirkan tindakan kurang pertimbangan dan dangkal 

analisis. Oleh karena itu, meningkatnya kinerja penyelesaian masalah dengan 

kekerasan di Indonesia dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu 

ketidakterasahan otak melalui aktivitas membaca (Hanani, 2013: 76). 

Penyelesaian masalah dengan kekuatan otot sedang terjadi di alam 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Khususnya di bidang politik, kekerasan 

kerap terjadi dalam penyelesaian masalah. Data Bank Dunia tahun 2005 

mencatat bahwa stabilitas politik Indonesia tanpa kekerasan berada di bawah 

Filipina (Hanani, 2013: 79). 

Berdasarkan data- data yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat baca merupakan hal yang penting. Dikatakan 

penting karena minat baca merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa 

dan kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Oleh karena itu,  

sebaiknya semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah saling 

berkerjasama dalam meningkatkan minat baca siswa. 

2.2 Kajian Empiris 

 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian tentang perhatian orang tua 

dan minat baca siswa yang relevan. Adapun hasil penelitian tersebut di 

antaranya:
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1. Suryanti dan Samsi Haryanto tahun 2014 dengan judul pengaruh perhatian 

orang tua dan sikap sosial terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas V 

Sekolah Dasar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t hitung menunjukkan lebih besar 

dari t tabel, hal ini berarti perhatian orang tua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar IPS, berarti perhatian orang tua 

mempunyai pengaruh yang penting terhadap prestasi belajar siswa. Artinya 

semakin tinggi perhatian orang tua, maka prestasi belajar siswa semakin 

tinggi. Sebaliknya semakin rendah perhatian orang tua maka semakin 

rendah prestasi belajar belajar siswa. Selain itu, ada pengaruh sikap sosial 

siswa terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V 

Sekolah Dasar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis 

pertama dengan uji thitung menunjukkan lebih besar dari t tabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa sikap sosial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar, berarti sikap sosial mempunyai pengaruh yang 

penting terhadap prestasi belajar siswa. Maksudnya semakin tinggi sikap 

sosial siswa, maka prestasi belajar siswa semakin tinggi. Sebaliknya 

semakin rendah sikap sosial siswa maka semakin rendah prestasi belajar 

belajar siswa. Ada pengaruh positif antara perhatian orang tua dan sikap 

sosial secara bersama-sama terhadap prestasi belajar pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar yang ditunjukkan oleh harga koefisien korelasi antara kedua 



55 
 

 
 

variabel tersebut dinyatakan memiliki taraf signifikansi yang cukup tinggi, 

oleh karena itu dapat diartikan bahwa kenaikan skor variabel X (perhatian 

orang tua dan sikap sosial) akan diikuti peningkatan skor variabel Y 

(prestasi belajar). Dengan kata lain dikatakan bahwa naik turunnya skor di 

atas mengandung makna bahwa semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka 

semakin sering perhatian orang tua diberikan dan semakin tinggi sikap 

sosial siswa akan semakin tinggi prestasi belajar belajar siswa, sebaliknya 

semakin rendah perhatian orang tua dan sikap sosial yang diberikan kepada 

siswa, maka semakin rendah prestasi belajar siswa.  

2. Shofaussamawati tahun 2014 dengan judul menumbuhkan minat baca 

dengan pengenalan perpustakaan pada anak sejak dini. Pada penelitian ini, 

menjelaskan bahwa kegiatan membaca buku merupakan kegiatan kognitif 

yang mencakup proses penyerapan pengetahuan, pemahaman, kemampuan 

analisis, kemampuan sintesis, dan kemampuan evaluasi. Dengan terbiasa 

membaca maka seseorang akan memiliki cakrawala pengetahuan yang 

luas, kreativitas terbuka, imajinasi tinggi, pemikiran yang maju dan 

berkembang serta menjadi cikal bakal pemberdayaan manusia yang cerdas 

dan berintelektual. 

Adapun hasil penelitian yaitu minat baca siswa masih rendah. Terbukti 

dengan adanya sarana seperti perpustakaan yang belum dimaksimalkan. 

Minat baca yang rendah didukung juga dengan kondisi kualitas buku 

pelajaran yang memprihatinkan, padatnya kurikulum, dan metode 
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pembelajaran yang menekankan hafalan materi justru membunuh minat 

membaca. Kurikulum yang terlalu padat membuat siswa tidak punya waktu 

untuk membaca. Sementara itu, siswa terlalu sibuk dengan pelajaran yang 

harus diikuti tiap hari. Belum lagi harus mengerjakan pekerjaan rumah. 

Saran dari penelitian ini yaitu orang tua dapat menjadi contoh di rumah 

dengan membiasakan membaca apa saja (koran, majalah, tabloid, buku, 

dan sebagainya), menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik dan 

mendidik, mengajak anak berkunjung ke pameran buku sesering mungkin 

dan memasukkan anak menjadi anggota perpustakaan. Akan lebih baik lagi 

apabila orangtua juga mampu menyediakan sarana seperti koleksi buku 

yang relevan dan up to date, alat tulis, alat elektronik, serta ruangan yang 

memadai dengan desain yang menarik termasuk penempelan slogan atau 

kata-kata mutiara yang dapat menimbulkan semangat membaca. Dengan 

kata lain, orang tua dapat membuat perpustakaan pribadi atau keluarga. 

3. Ramzi Nasser tahun 2013 dengan judul A Literacy Exercise: An 

Extracurricular Reading Program as an Intervention to Enrich Student 

Reading Habits in Qatar (Literatur latihan: Program Ekstrakurikuler 

Membaca sebagai Usaha untuk Meningkatkan Kebiasaan Membaca Siswa 

di Qatar). Pada penelitian ini terdapat program ekstrakurikuler program 

membaca selama dua bulan yang dibuat untuk siswa kelas empat. 

Indikatornya yaitu pendapat siswa sekolah dasar tentang membaca, kualitas 

guru, tingkah laku guru dan lingkungan rumah. Hasil penelitian 
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menyatakan bahwa program membaca yang telah didemontrasikan lebih 

besar dibandingkan minat membaca pada umumnya. Program 

ekstrakurikuler ini sangat bagus untuk meningkatkan kebiasaan membaca 

siswa. Pengembangan program ini seharusnya bisa ditambah dengan 

meningkatkan literatur kebahasaan di sekolah dan dapat meningkatkan 

budaya sekolah melalui interaksi yang lebih antara guru dengan siswa dan 

kegiatan yang bersangkutan dengan program membaca ini. Simpulan dari 

penelitian ini yaitu dengan adanya pembiasaan dari sekolah, siswa dapat 

semakin tinggi minat membaca. Salah satunya adalah dengan mengikuti 

program ekstrakurikuler sekolah. 

4. Heri Hidayat dan Siti Aisyah tahun 2013 dengan judul Read Interest Co-

Relational With Student Study Performance In IPS Subject Grade IV 

(Four) In State Elementary School 1 Pagerwangi Lembang ( Hubungan 

Minat Baca dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN 1 Pagerwangi 

Lembang). Varibel yang diteliti yaitu minat baca dan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV. Indikator variabel minat baca yaitu antusiasme siswa dalam 

kegiatan membaca dan kegiatan yang berkaitan dengan membaca. Selain 

itu, indikator hasil belajar IPS terdiri atas tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat baca siswa 

kelas IV tergolong baik. Hal ini terlihat dari antusiasme yang cukup tinggi 

dan hasil belajar IPS yang baik.  
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5. Amelia Masengi, A. Tabaga, A. Walandouw tahun 2014 dengan judul 

peranan orang tua dalam mengembangkan minat baca SD Negeri 112 

Malalayang Manado. Variabel yang diteliti yaitu peranan orang tua dengan 

indikator sebagai berikut: bagaimana peran orang tua dalam 

mengembangkan sikap siswa untuk membaca, bagaimana peran orang tua 

dalam mengembangkan minat baca siswa sekolah dasar dan bagaimana 

sikap siswa sekolah dasar terhadap pengembangan minat baca. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa istri selaku orang tua memberikan sebagian 

besar peran sosialisasi mengenai manfaat membaca kepada anak, sehingga 

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sikap mental anak yang 

penurut orang tua khususnya dalam kegiatan membaca. Selain itu, hasil 

penelitian kedua membuktikan bahwa paling banyak siswa SDN 121 

Manado mandiri dalam melakukan kegiatan membaca di rumah. Hal ini 

ditunjang juga oleh peran dari orang tua dengan menyediakan buku-buku 

seperti buku pelajaran di sekolah sebagai sumber bacaan di rumah.  

Simpulan dari penelitian ini adalah peran orang tua mempengaruhi 

aktivitas membaca anak khususnya di rumah. Dalam penelitian ini 

disarankan agar orang tua memperhatikan anak tentang kegemaran 

membaca karena peran orang tua ternyata sangat mendukung anak untuk 

mempunyai kebiasaan membaca. Adanya fasilitas seperti bahan bacaan dan 

sebagainya membuat anak mempunyai minat untuk membaca. 
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6. Sutini tahun 2010 dengan judul upaya meningkatkan minat baca siswa 

kelas III Sekolah Dasar. Penelitian ini berfokus pada rendahnya minat baca 

siswa kelas III Sekolah Dasar. Sebagian besar siswa Sekolah Dasar masih 

belum dapat membaca dengan lancar. Oleh karena itu, menghambat siswa 

dalam meningkatkan minat baca. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa minat baca siswa kelas III SD perlu ditingkatkan. Untuk 

meningkatkan minat baca, perlu ada motivasi ekstrinsik antara lain: upaya 

dari sekolah/guru, dari lingkungan keluarga, dan upaya dari lingkungan 

masyarakat. Upaya sekolah/guru bisa berupa pengadaan bahan bacaan, 

pengelolaan, dan pemodelan. Upaya lingkungan keluarga adalah membina 

keluarga pembaca, memperhatikan kelemahan anak dalam membaca, 

memperkaya skemata anak, dan berkunjung ke toko buku dan perpustakaan 

umum. Dari lingkungan masyarakat berupa pengadaan perpustakaan, papan 

pajangan, lomba membaca pada hari-hari besar. 

7. Han- Chen Huang, Yao-Hsu Tsai, dan Shih –Hsiang Huang tahun 2015 

dengan judul The Relevant Factors in Promoting Reading Activities in 

Elementary Schools (Faktor- faktor yang Relevan dalam Meningkatkan 

Kegiatan Membaca di Sekolah Dasar). Indikator yang diambil pada 

penelitian ini antara lain pengetahuan, keterampilan, strategi membaca 

siswa, kebiasaan membaca anggota keluarga, pengetahuan professional 

guru dalam membaca, lingkungan membaca, kegiatan membaca di sekolah, 

peraturan peningkatan minat membaca, kegiatan membaca keluarga, bahan 



60 
 

 
 

bacaan, kemampuan guru dalam membuat lingkungan membaca, kompetisi 

kegiatan membaca, rekomendasi guru dalam pemilihan buku, penambahan 

koleksi bacaan, pengurangan akses internet, peningkatan fasilitas 

membaca, interaksi antar siswa, latar belakang budaya keluarga, 

pemenuhan kewajiban untuk membaca, kebiasaan membaca diri sendiri, 

minat baca, percaya diri dalam membaca. Hasil penelitiannya adalah ada 

tiga kunci sukses dalam mempromosikan kegiatan membaca, antara lain 

guru dan implementasi kegiatan membaca, kebiasaan membaca orang tua 

dan anggota keluarga, pengetahuan professional guru dan pembinaan 

keterampilan siswa untuk membaca. Simpulan dari penelitian ini yaitu ada 

beberapa aspek yang menjadi faktor aktivitas membaca anak terutama 

dalam hal meningkatkan kegiatan membaca di sekolah dasar, antara lain 

guru dan implementasi kegiatan membaca, kebiasaan membaca orang tua 

dan anggota keluarga serta pengetahuan guru dan pembinaan keterampilan 

membaca siswa.

Berdasarkan hasil penelitian- penelitian di atas, peneliti- peneliti 

sebelumnya meneliti mengenai perhatian orang tua yang berkisar pada aspek 

fasilitas, lingkungan belajar, pemberian kedisiplinan dan motivasi orang tua 

serta pola asuh orang tua. Sementara itu pada minat baca atau kegiatan 

membaca siswa, para peneliti sebelumnya mengacu pada beberapa aspek, 

seperti lingkungan keluarga ( budaya baca orang tua, fasilitas membaca di 

rumah, dan lain- lain), lingkungan sekolah (profesionalitas guru dalam 
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kegiatan membaca, budaya membaca di sekolah, kegiatan- kegiatan membaca 

di sekolah, dan lain- lain) serta dari diri siswa (keterampilan membaca siswa, 

minat membaca, kebiasaan, dan rasa percaya diri). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan empat indikator untuk variabel 

perhatian orang tua, yaitu perhatian fisik, material, interaksi sosial, kasih 

sayang dan bimbingan orang tua. Keempat indikator ini diambil peneliti dari 

segi lingkungan keluarga, pribadi siswa, serta lingkungan siswa yang 

mempengaruhi intensitas perhatian orang tua terhadap anak.  

Pada variabel minat baca, peneliti menggunakan enam indikator yaitu 

frekuensi dan kuantitas membaca, kualitas sumber bacaan, kuantitas sumber 

bacaan, kesadaran diri sendiri, tujuan membaca, dan sarana untuk membaca. 

Keenam indikator tersebut peneliti pilih karena minat baca sangat dipengaruhi 

oleh banyak aspek, tidak hanya dari sarana, kebiasaan bahkan tujuan 

membaca pun dapat mempengaruhi minat baca seseorang.  

Pada penelitian ini, variabel perhatian orang tua dan minat baca siswa 

dipilih karena perhatian orang tua sangat menunjang bagi tingginya minat 

baca siswa. Dengan adanya perhatian orang tua yang menyeluruh pada empat 

aspek tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa karena 

pada indikator minat baca siswa dipengaruhi oleh perhatian orang tua. Oleh 

karena itu, apabila perhatian orang tua sudah mencakup empat indikator 

tersebut, maka minat baca siswa akan meningkat.  
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Adapun penelitian- penelitian sebelumnya dalam penelitian ini hanya 

sebagai pendukung teori saja mengenai peranan orang tua terhadap minat 

baca. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian 

yang berbeda dari penelitian- penelitian sebelumnya karena menggunakan 

indikator- indikator yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.  

2.3 Kerangka Berpikir 

 Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan 

bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2010: 91).  

 Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka 

yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis yang 

masing- masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel 

yang diteliti (Sapto Haryoko dalam Sugiyono, 2010: 92). 

 Penelitian ini meneliti mengenai perhatian orang tua terhadap minat baca 

sswa. Seperti yang diketahui bahwa orang tua merupakan anggota keluarga 
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yang sangat dekat dengan anak. Keluarga adalah tempat pertama anak 

mendapatkan pendidikan. Hakikatnya pendidikan tidak hanya mengenai mata 

pelajaran, akan tetapi jauh lebih bermakna seperti pendidikan karakter agar 

kelak anak dapat menjadi orang yang baik dan berguna di lingkungannya. 

Keluarga merupakan tempat pertama kali terbentuknya sifat- sifat kepribadian 

anak, maka dapat dinyatakan bahwa keluarga adalah alam pendidikan pertama 

bagi anak (Ahmadi dan Uhbiyati, 2015: 178). 

Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun, seringkali orang tua keliru tentang 

pendidikan. Mereka cenderung meningkatkan kualitas akademik anak dan 

mengesampingkan hal- hal sepele, seperti perhatian, kasih sayang dan 

bimbingan orang tua. Perhatian tidak hanya berbentuk pertanyaan- pertanyaan 

tentang kegiatan sekolah atau hasil belajar, namun perhatian dapat berupa 

kegiatan yang menjadikan anak merasa aman dan nyaman dengan orang tua. 

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya (Slameto, 

2010:105). Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dan seluruh 

aktivitas individu yang ditujukan pada sesuatu (Prawira, 2014:66). 

Berdasarkan pengertian- pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perhatian 

yaitu suatu kegiatan pemusatan atau konsentrasi terhadap suatu objek. 

Perhatian dapat berupa pemenuhan kebutuhan anak, di antaranya 

pemenuhan kebutuhan fisik, material, aktivitas sosial, dan kasih sayang/
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 bimbingan. Perhatian fisik yaitu perhatian yang menitikberatkan pada kondisi 

fisik/ badan/ sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera manusia. Misalnya: 

badan anak terasa panas, ada luka di bagian tubuh anak, dan sebagainya. 

Perhatian material yaitu perhatian yang menitikberatkan pada sarana- 

prasarana anak di kehidupan sehari- hari. Misalnya: uang jajan anak untuk 

sekolah, buku- buku penunjang belajar anak, pakaian yang harus dimiliki oleh 

anak dan lainnya. Misalnya: merasa senang, sedih, cemburu, takut. Perhatian 

aktivitas sosial adalah perhatian yang menitikberatkan pada pola interaksi 

anak dengan lingkungan. Misalnya: memperhatikan pergaulan anak, 

kerjasama dengan orang lain, memperhatikan kegiatan organisasi anak di 

sekolah maupun luar sekolah, belajar kelompok anak dengan temannya. 

Perhatian kasih sayang dan bimbingan orang tua yaitu perhatian yang 

menitikberatkan pada pemberian kasih sayang orang tua pada anak, misalnya 

merawat anak saat sakit, berlaku adil pada semua anak, memberikan 

bimbingan belajar saat di rumah, melatih berbicara dan bersikap yang baik 

pada semua orang. 

Salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap anak, yaitu perhatian 

terhadap kualitas belajar anak. Ada banyak ukuran untuk mengetahui kualitas 

belajar anak, di antaranya adalah kualitas membaca. Membaca merupakan 

kegiatan yang tidak dapat dikesampingkan, karena melalui kegiatan membaca, 

siswa dapat mendapatkan banyak pengetahuan baru.Manfaat membaca juga 

sangat membantu anak dalam meningkatkan kualitas belajar anak baik di
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dalam mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran. Namun, perlu disadari 

bahwa membaca perlu adanya minat dari dalam diri seseorang. Apabila 

seseorang tidak mempunyai kesadaran untuk membaca, maka kualitas 

membaca seseorang tidak akan berkembang bahkan meningkat.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat negara maju ditandai 

oleh telah berkembangnya budaya baca. Negara- negara yang masyarakatnya 

sangatmaju dan kuat, misalnya negara Amerika, Jepang, Australia, Prancis 

dalam diri masyarakatnya sudah tertanam kebiasaan membaca yang tinggi. 

Kemampuan baca berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan suatu 

negara atau sebaliknya, masih harus dibuktikan. Hanya hipotesis yang 

menyatakan negara maju masyarakatnya maju pula dalam membacanya, telah 

terbukti (Iskandarwassid, 2015: 245- 246).   

Berdasarkan data tersebut, Minat baca merupakan salah satu indikator 

kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Minat baca tidak dapat tumbuh  

dengan sendirinya, namun minat baca dapat ditumbuhkan dengan cara 

pembiasaan. 

Minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri 

sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan sehingga 

memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam 

terhadap makna bacaan. Selain itu, minat baca adalah keinginan yang kuat 

disertai usaha- usaha seseorang untuk membaca (Dalman, 2013:141). 
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Berdasarkan definisi- definisi di atas, minat baca merupakan aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri untuk menemukan 

makna dalam bacaan dan menimbulkan perasaan senang dari dalam diri 

pembaca. Adapun untuk menimbulkan minat baca yaitu:  frekuensi dan 

kuantitas membaca, kualitas sumber bacaan, kuantitas sumber bacaan, tujuan 

membaca, dan sarana membaca. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang, 

antara lain: faktor lingkungan keluarga, faktor kurikulum dan pendidikan 

sekolah yang kurang kondusif, faktor infrastruktur masyarakat, dan faktor 

keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan. Dari beberapa penjelasan tersebut, 

peranan keluarga sangat penting dalam meningkatkan minat baca seorang 

anak. Tidak hanya peranan keluarga yang sangat mendukung, akan tetapi 

faktor lainnya seperti sarana- prasarana ( perpustakaan, koleksi buku) serta 

kurikulum pendidikan juga perlu diperhatikan agar minat baca dapat 

ditingkatkan secara optimal. 

Lingkungan keluarga, dalam hal ini adalah orang tua mempunyai peran 

yang besar dalam meningkatkan minat baca siswa. Minat baca siswa 

dipengaruhi oleh frekuensi dan kuantitas membaca, kuantitas sumber bacaan, 

kualitas sumber bacaan, kesadaran diri sendiri, tujuan membaca, serta sarana 

untuk membaca. Dengan mengetahui hal ini, maka orang tua diharapkan 

memberikan perhatian kepada anak yaitu berkisar pada enam hal tadi. Apabila 

orang tua sudah memperhatikan enam hal yang mempengaruhi minat baca, 



67 
 

 
 

maka minat baca siswa dapat tumbuh bahkan ditingkatkan. Perhatian orang 

tua yang dapat diberikan kepada anak untuk meningkatkan minat baca, seperti 

sering mengajak siswa untuk mengunjungi perpustakaan, toko buku, atau 

kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan membaca buku. Selain itu, orang 

tua dapat memotivasi siswa untuk gemar membaca berbagai jenis buku untuk 

menambah wawasan. Apabila orang tua sudah melakukan hal- hal tersebut, 

maka penanaman kesadaran membaca kepada anak lama- kelamaan akan 

terbentuk. Orang tua juga jangan sampai lengah dalam membebaskan siswa 

untuk membaca berbagai jenis buku. Orang tua sebaiknya juga selektif 

terhadap bahan bacaan yang sering dibaca oleh siswa. Jangan sampai 

membebaskan siswa untuk membaca demi masa depan siswa yang cerah, 

namun justru dapat menjerumuskan siswa dalam informasi yang tidak 

seharusnya diketahui oleh siswa. 

Permasalahan minat baca di lingkungan masyarakat sangat didominasi 

oleh partisipasi lingkungan keluarga. Dalam penelitian- penelitian 

sebelumnya, minat baca dapat ditingkatkan dengan adanya peran orang tua. 

Hal dasar inilah yang menjadi pokok permasalahan rendahnya minat baca di 

Indonesia. Para orang tua umumnya masih mengedepankan nilai material 

daripada pendidikan anak. Banyak orang tua yang masih sibuk bekerja 

sehingga mengakibatkan anak lebih banyak berinteraksi di luar rumah dan 

meluangkan waktunya untuk bermain. Dari masalah ini, maka timbul masalah 

lain yang terjadi di sekolah. Dikarenakan anak tidak terbiasa membaca buku, 
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maka di sekolah pun siswa malas membaca. Terkadang mereka hanya mau 

membaca apabila disuruh oleh guru. Sekolah sudah menyediakan sarana 

seperti sumber bacaan, perpustakaan, bahkan laboratorium bahasa untuk 

meningkatkan minat baca siswa. Namun, kemajuan sarana sekolah tersebut 

tidak diiringi dengan kemajuan kualitas siswa- siswi.  Oleh karena itu, kualitas 

siswa- siswi yang dimaksud yaitu minat baca yang tinggi perlu diperhatikan 

oleh semua pihak, terutama orang tua dan keluarga. 

Peningkatan minat baca sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua 

pihak. Apabila minat baca rendah, maka dapat mempengaruhi kualitas 

pendidikan bangsa terutama tujuan pendidikan Indonesia tidak akan tercapai. 

Tidak hanya itu, jika pendidikan suatu bangsa rendah, maka sudah 

mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang rendah pula. Maka dari itu, 

peningkatan minat baca di kalangan siswa- siswi sekolah dasar perlu 

dilakukan. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak, maka sudah 

sepantasnya minat baca siswa- siswi dilakukan pertama kali oleh orang tua 

dengan memberikan perhatian penuh agar nantinya siswa- siswi dapat 

menjalankan kewajiban sekolah dengan baik disusul dengan prestasi yang 

membanggakan karena minat baca yang tinggi. 

Dari uraian di atas, gambar kerangka berpikir penelitian teoritik dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Alur kerangka berpikir teoritik

Keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama bagi 

anak (Ahmadi dan Uhbiyati, 2015:176-178)

Pendidikan psikologis anak

( Perhatian)

Indikator Perhatian 

Orang tua:

1. Perhatian fisik

2. Perhatian material

3. Perhatian aktivitas 

sosial

4. Perhatian kasih 

sayang dan 

bimbingan orang tua

Indikator Minat Baca:

1. Frekuensi dan 

Kuantitas Membaca

2. Kualitas Sumber 

Bacaan

3. Kuantitas Sumber 

Bacaan

4. Tujuan membaca

5. Sarana untuk 

membaca

Hubungan antara perhatian orang tua dengan 

minat baca siswa

Pendidikan akademis

(Minat Baca)

Perhatian adalah pemusatan 

atau konsentrasi dan seluruh 

aktivitas individu yang 

ditujukan pada sesuatu 

Minat baca adalah keinginan 

yang kuat disertai usaha- usaha 

seseorang untuk membaca 

(Dalman, 2013:141).
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2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu 

permasalahan penelitian sampai terbukti data yang terkumpul (Arikunto, 

2010). 

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah Ada koefisien korelasi antara perhatian orang tua dengan minat baca 

siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan Batealit Kabupaten 

Jepara.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

1. Perhatian orang tua terhadap minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus 

Ganesha Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara termasuk kategori baik yaitu 

73,45%. Perhatian yang efektif dalam menumbuhkan dan meningkatkan 

minat baca siswa yaitu perhatian bimbingan dan kasih sayang. Hal ini terlihat 

pada hasil perhitungan persentase angket serta wawancara guru dan orang tua 

siswa kelas V. Orang tua membimbing anak saat di rumah, baik pada saat 

aktivitas belajar maupun aktivitas yang lain, seperti menghibur anak ketika 

merasa sedih atau kecewa, menasehati sebelum menghukum anak, 

membimbing anak waktu belajar di rumah, merawat anak saat sakit, dan 

meluangkan waktu bersama dengan anak. 

2. Kualitas minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha Kecamatan 

Batealit Kabupaten Jepara termasuk kategori baik yaitu 61,18%. Indikator 

yang efektif dalam meningkatkan minat baca siswa kelas V yaitu tujuan 

membaca dan sarana untuk membaca. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan 

persentase angket serta wawancara guru dan siswa kelas V. Siswa kelas V 

menyadari pentingnya membaca karena dapat menambah pengetahuan dan 

informasi serta memanfaatkan sarana yang ada di lingkungan sekitar mereka.   

3. Koefisien korelasi antara perhatian orang tua dengan minat baca siswa 

mempunyai hubungan yang positif ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,419 atau 0,42. Artinya sebesar 42% minat baca siswa ditentukan 
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oleh perhatian orang tua sedangkan 58% minat baca ditentukan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut:  

1. Sekolah sebaiknya melibatkan perhatian orang tua dalam rangka 

meningkatkan minat baca siswa kelas V SD Negeri Gugus Ganesha 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.  

2. Bagi sekolah diharapkan mengetahui adanya hubungan perhatian orang tua 

dengan minat baca siswa, dapat menyelenggarakan kegiatan khususnya untuk 

meningkatkan minat baca siswa, merekatkan hubungan orang tua dengan 

sekolah dalam meningkatkan kualitas diri siswa terutama minat baca. 

3. Guru diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa dalam berbagai 

aspek minat baca seperti frekuensi dan kuantitas membaca, kualitas sumber 

bacaan, kuantitas sumber bacaan, tujuan membaca, dorongan diri sendiri dan 

sarana untuk membaca. 

4. Siswa diharapkan mempunyai informasi tambahan mengenai cara 

meningkatkan minat baca supaya minat baca yang dimiliki oleh siswa 

semakin meningkat. 

5. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi kajian penelitian selanjutnya terutama 

mengenai perhatian orang tua dan minat baca siswa. 
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