
 

HUBUNGAN MINAT BACA DAN KEBIASAAN MEMBACA 

DENGAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI  

LATAR CERPEN SISWA KELAS IV  

SDN GUGUS DRUPADI  

KOTA SEMARANG 

 

 
SKRIPSI 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan 

 

 

Oleh  

Nurul Dian Rahmawati 

 NIM 1401413382 

 

 

 

  JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 

 

 



ii 
 

 
 

 

 

 



iii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Nurul Dian Rahmawati 

NIM : 1401413382 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Judul Skripsi : Hubungan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca dengan 

Kemampuan Mengidentifikasi Latar Cerpen Siswa Kelas IV 

SDN Gugus Drupadi Kota Semarang 

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan 

darikarya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan 

orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI 

 

 Skripsi dengan judul “Hubungan Minat Baca Dan Kebiasaan Membaca 

Dengan Kemampuan Mengidentifikasi Latar Cerpen Siswa Kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang” karya, 

Nama   : Nurul Dian Rahmawati 

NIM   : 1401413382 

Program Studi  : S1 PGSD 

telah dipertahankan dalam Panitia Sidang Ujian Skripsi Program PGSD FIP 

Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017. 

      Semarang,    Juli 2017  

Panitia Ujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. “Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang berhasil 

membaca, menggali dan memompa potensi diri hingga bisa berbuat yang 

terbaik dijalan Allah.” (Abdullah Gymnastiar) 

 

2. “Buku apapun yang membantu anak membentuk kebiasaan membaca, 

menjadikan membaca kebutuhan yang mendalam dan tiada habis, adalah 

buku yang baik baginya.” (Maya Angelou) 

 

3. “Suatu hari kamu akan tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi.”  

(C. S. Lewis) 
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ABSTRAK 

Rahmawati, Nurul Dian. 1401413382. Hubungan Minat Baca dan Kebiasaan 

Membaca Dengan Kemampuan Mengidentifikasi Latar Cerpen Siswa Kelas 

IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II Drs. Susilo, 

M.Pd.111 halaman. 

 

Proses belajar dan mengajar di sekolah, salah satu kegiatan utamanya adalah 

membaca. Kebiasaan rajin membaca buku yang dilakukan anak sangat ditentukan 

oleh minat anak terhadap aktivitas tersebut. Keinginan anak untuk membaca juga 

menunjukkan seberapa dalam pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan positif dan signifikan minat baca 

dan kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan 

kuantitatif. Terdapat dua variabel bebas yaitu minat baca dan kebiasaan membaca, 

serta variabel terikat yaitu kemampuan mengidentifikasi latar cerpen. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling, 

jumlah sampel 117 siswa. Teknik pengambilan data dengan menggunakan angket, 

tes dan dokumentasi. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dan deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif dan 

signifikan minat baca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen dengan 

thitung sebesar 8,828 signifikansi 0,000; (2) terdapat hubungan positif dan 

signifikan kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen 

dengan thitung sebesar 4,459, signifikansi 0,000; (3) terdapat hubungan positif dan 

signifikan minat baca dan kebiasaan membaca dengan kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen dengan Fhitung sebesar 97,867 signifikansi 0,000; (4) 

konstribusi minat baca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen 40,57%; 

(5) konstribusi kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen 14,22 %; (6) konstribusi minat baca dan kebiasaan membaca dengan 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen 62,5%. 

 Simpulan peneitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara 

minat baca dan kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang. Saran bagi orang tua 

agar lebih memberikan bimbingan dan perhatian kepada siswa terhadap kegiatan 

belajar khususnya membaca agar siswa memiliki kebiasaan membaca yang baik. 

 

Kata kunci: minat baca; kebiasaan membaca; kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sisdiknas yang 

berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peadaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demogratif serta bertanggungjawab. 

Sesuai dengan bunyi UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, pada umumnya 

pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik 

untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, agar dapat mencapai 

standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam 

Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan 

menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum Sekolah Dasar menyatakan bahwa pendidikan berguna untuk  

membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu 

dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap



 

2 
 

 
 

sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat 

dan bangsa yang lebih baik. 

Fenomena pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada beberapa 

permasalahan yang menonjol yaitu masih rendahnya pemerataan memperoleh 

pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan masih 

lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan 

keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi 

manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam 

program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, 

olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan 

global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam 

Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui 

penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan 

secara terencana, terarah dan berkesinambungan (Depdiknas, 2006: 6). 

Prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Slameto (2013: 54) mengemukakan bahwa faktor intern 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor ekstern 

merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor intern dari tiga faktor, 

yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor ekstern 
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yang berpengaruh dalam belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Slameto 

(2013:55) juga menyebutkan bahwa faktor psikologis terdapat tujuh faktor yang 

mempengaruhi, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, 

dan kesiapan. Dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, salah satu kegiatan 

utamanyaadalah membaca. Kebiasaan rajin membaca buku yang dilakukan anak 

sangat ditentukan oleh minat anak terhadap aktivitas tersebut. Keinginan anak 

untuk membaca juga menunjukkan seberapa dalam pemahaman dan pengetahuan 

yang mereka miliki. Aktivitas anak membaca diluar jam pelajaran biasanya 

mereka lakukan di perpustakaan. Kunjungan anak ke perpustakaan juga 

memperlihatkan seberapa tinggi minat baca anak terhadap buku.  

Cerpen merupakan salah satu karya sastra fiksi, dalam bahasa Jawa disebut 

cerkak (cerita cekak) dan penulisnya disebut cerpenis. Cerpen adalah karangan 

fiksi singkat, sederhana dan berisi masalah yang relatif sederhana dibanding 

dengan novel atau roman Cerpen dibangun dari unsur-unsur, seperti alur, tokoh, 

latar, sudut pandang penceritaan, gaya bahasa, tema dan amanat. Dari unsur-unsur 

cerpen tersebut, peneliti ingin memberi batasan pada unsur latar dalam cerpen. 

Latar atau juga disebut setting adalah gambaran tempat, dan segala situasi di 

tempat terjadinya peristiwa. Latar mempunyai 3 unsur utama, yaitu waktu, tempat 

dan suasana (Nurhadi, 2016: 94). 

Menurut Dalman (2014: 141) minat baca merupakan dorongan untuk 

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

sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan 
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tersebut. Namun, minat baca siswa di SD Gugus Drupadi masih kurang dan 

mereka lebih memilih untuk pergi ke kantin atau bermain daripada membaca. 

Bahkan, mereka membaca buku pelajaran hanya jika ada ulangan atau  tes. Selain 

karena kurang berminat, mereka juga memiliki alasan lain seperti kurangnya buku 

bacaan dan tidak terbiasa untuk membaca buku, serta orang tua yang kurang 

begitu memperhatikan pendidikan anaknya.  

Kebiasaan adalah sikap yang bersifat fisik atau mental yang telah mendarah 

daging pada diri seseorang. Terbentuknya kebiasaan tidak terjadi dalam waktu 

singkat, tetapi pembentukan itu membutuhkan proses yang relatif lama. Berarti 

kebiasaan membaca merupakan kegiatan membaca yang telah mendarah daging 

pada diri seseorang. Sebagaimana kebiasaan lainnya, kebiasaan membaca juga 

memerlukan waktu yang lama. Dan dalam kebiasaan membaca, terdapat 2 aspek 

yang harus diperhatikan yaitu minat dan keterampilan membaca. Jika minat anak 

terhadap buku bacaan kurang, maka kebiasaan membaca buku juga tidak akan 

berkembang (Tampubolon, 2015: 227-228).  

Hasil wawancara peneliti di lapangan, masih terdapat banyak siswa yang 

belum mendapat hasil maksimal ketika di minta untuk menjelaskan hasil dari 

membaca suatu cerpen atau buku. Siswa masih sering kebingungan ketika diminta 

untuk menjelaskan secara detail isi dari cerita yang dibacanya. Mereka hanya akan 

menjawab dengan singkat meskipun nanti hasilnya masih kurang. Melihat kondisi 

tersebut, banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor siswa 

kurang didalam mengidentifikasi suatu cerpen adalah karena kurangnya minat 

baca dan kebiasaan membaca terhadap buku cerita.  
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Penelitian Amiliya, Amir Fuady, Khundaru tentang “Pengaruh Strategi 

Know Want To Learn (KWL) Dan Minat Membaca Terhadap Kemampuan 

Membaca Intensif Siswa SMP Negeri Di Temanggung”. Terdapat perbedaan hasil 

kemampuan membaca intensif siswa, rata-rata siswa yang memiliki minat baca 

tinggi yaitu 77,80 sedangkan rata-rata siswa dengan minat baca rendah 69,91. 

Penelitian oleh Astarina Widyastuti tentang “Relationship Of Utilization Of 

The School Library And Reading Achievement Students With Interest in Learning 

Sociology At SMA Negeri 5 Surakarta In Lesson 2012/2013”. Dilihat dari hasil 

penelitian, terdapat hasil yang signifikan minat baca siswa dengan prestasi belajar 

dilihat dari analisis data yang menunjukkan Ry(x1x2) = 0,359 dan  = 0,041. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperkirakan terdapat hubungan antara 

minat baca dan kebiasaan membaca terhadap kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang. Oleh karena itu, 

penulis memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian tentang “Hubungan 

Minat Baca Dan Kebiasaan Membaca Dengan Kemampuan Mengidentifikasi 

Latar Cerpen Siswa Kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang”. Diharapkan, 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, dan orang tua agar lebih 

memperhatikan minat dan kebiasaan membaca anaknya di lingkungan rumah 

maupun di lingkungan sekolah. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Beberapa akar permasalahan teridentifikasi sebagai berikut:  

1. Minat baca siswa terhadap buku bacaan ada yang tinggi dan ada yang 

rendah. 

2. Sumber belajar yang kurang. 

3. Kebiasaan membaca buku siswa belum merata. 

4. Kurangnya perhatian dan motivasi orang tua terhadap pendidikan anak. 

5. Adanya beberapa siswa yang harus mendapat perlakuan khusus. 

6. Hasil belajar bahasa indonesia sebagian siswa masih rendah. 

  

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Setelah mendapatkan beberapa permasalahan yang ada pada siswa SD kelas 

IV Gugus Drupadi seperti yang telah dikemukakan diatas, oleh karena itu penulis 

akan memfokuskan pada masalah minat baca dan kebiasaan membaca dengan 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan minat baca dengan kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota Semarang? 
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2. Apakah ada hubungan kebiasaan membaca dengan kemampuan 

megidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota 

Semarang? 

3. Apakah ada hubungan minat baca dan kebiasaan membaca dengan 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang? 

4. Seberapa besarkah kontribusi minat baca terhadap kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota 

Semarang? 

5. Seberapa besarkah kontribusi kebiasaan membaca terhadap kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota 

Semarang? 

6. Seberapa besarkah kontribusi minat baca dan kebiasaan membaca terhadap 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguji hubungan minat baca dengan kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota Semarang. 

2. Menguji hubungan kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi 

latar cerpen siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota Semarang. 
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3. Menguji hubungan minat baca dan kebiasaan membaca dengan kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota 

Semarang. 

4. Menemukan besarnya kontribusi minat baca terhadap kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota 

Semarang. 

5. Menemukan besarnya kontribusi kebiasaan membaca terhadap kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota 

Semarang. 

6. Menemukan besarnya kontribusi minat baca dan kebiasaan membaca 

terhadap kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN 

gugus Drupadi Kota Semarang. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan sebagai kajian mengenai minat baca dan kebiasaan membaca 

berkontribusi terhadap kemampuan mengidentifikasi latar cerpen oleh siswa 

sehingga dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. 

Khususnya pada siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota Semarang. 
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2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini, nantinya dapat digunakan sebagai bukti bahwa sekolah 

telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan memberi 

kesempatan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian ini nantinya 

dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi sekolah di 

lima SD Negeri Gugus Drupadi Kota Semarang. 

1.6.2.2 Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini, nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

guru untuk lebih memperhatikan kebiasaan siswa di sekolah. Sehingga guru 

diharapkan dapat mengkomunikasikan dengan orang tua siswa mengenai 

kebiasaan membaca mereka ketika berada di sekolah. Dan untuk meningkatkan 

minat baca siswa, guru bersama orang tua memberikan sarana dan prasarana bagi 

siswa untuk mengembangkan keingintahuan mereka terhadap bacaan.  

1.6.2.3 Manfaat bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini, nantinya dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

orang tua, khususnya para orang tua dari siswa kelas IV SDN gugus Drupadi Kota 

Semarang.untuk lebih memperhatikan pendidikan anaknya khususnya dalam 

kegiatan membaca buku. Dari penelitian ini, orang tua dapat bersama guru dapat 

memberikan sarana dan prasarana bagi siswa, sehingga minat baca siswa semakin 

meningkat. Orang tua juga dapat membelikan buku bacaan yang sesuai dengan 

minat baca anaknya. 
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1.6.2.4 Manfaat bagi Siswa 

Hasil penelitian ini, nantinya siswa akan dapat memiliki minat baca buku 

yang tinggi dan terbiasa untuk membaca yang nantinya akan memberi pengaruh 

baik terhadap kegiatan mereka dalan belajar mengajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Cerpen (Cerita Pendek) 

Cerpen merupakan salah satu karya sastra fiksi, dalam bahasa Jawa disebut 

cerkak (cerita cekak) dan penulisnya disebut cerpenis. Cerpen adalah karangan 

fiksi singkat, sederhana dan berisi masalah yang relatif sederhana dibanding 

dengan novel atau roman (Nurhadi, 2016: 94). Menurut Burhan Nurgiyantoro 

(2013: 12), menjelaskan bahwa cerpen adalah cerita yang pendek. Namun, berapa 

ukuran panjang pendeknya cerpen memang tidak ada aturannya, tidak ada satu 

kesepakatan diantara para pengarang dan para ahli. Lebih lanjut Edgar Allan Poe 

(dalam Nurgiyantoro, 2013: 12) menyatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita 

yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 

dua jam. 

Sesuai dengan pendapat Nurgiyantoro, lebih lanjut dijelaskan bahwa 

panjang cerpen itu sendiri bervariatif. Ada cerpen yang pendek (short short story), 

berkisar 500-an kata, ada yang panjangnya sedang (middle short story) yang 

terdiri dari puluhan atau beberapa puluh ribu kata. Tarigan (2015: 181) membagi 

membagi cerita pendek menjadi dua, berdasarkan jumlah kata yang dikandung 

oleh cerita pendek, yaitu: (1) cerita yang pendek (short short story) merupakan 

cerita pendek yang jumlah katanya secara umum di bawah 5000 kata, maksimal 

5000 kata, sekitar 16 halaman kuarto spasi rangkap, yang dapat dibaca dalam 

waktu kira-kira seperempat jam, (2) cerita yang panjang (long short story) 
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merupakan cerita pendek yang jumlah katanya diantara 5.000-10.000 kata, 

minimal 5.000 kata dan maksimal 10.000 kata, atau kira-kira 33 halaman kuarto 

spasi rangkap, yang dapat dibaca kira-kira setengah jam. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita yang pendek. Cerita 

yang hanya menceritakan tokoh dalam satu kejadian saja. Cerpen merupakan 

bentuk karya sastra sederhana.  

Cerpen memiliki beberapa ciri-ciri, berikut ciri-ciri cerpen menurut Nurhadi 

(2016: 94): 

1. Karya sastra fiksi singkat dan sederhana. 

2. Terdiri dari unsur cerpen, meliputi tema dan amanat, tokoh, alur, gaya bahasa, 

serta sudut pandang cerita. 

3. Unsur-unsur cerita terbatas dan masalah yang dihadirkan relatif sederhana. 

4. Diterbitkan melalui majalah, surat kabar, atau buku kumpulan cerpen 

(antologi cerpen). 

5. Terdiri dari berbagai karakter bergantung penulisnya. 

 

2.1.2 Unsur Cerpen 

Menurut Burhan Nurgiyantoro, dalam bukunya yang berjudul “Teori 

Pengkajian Fiksi” menyatakan bahwa unsur cerpen ada 6 yaitu tema, alur (plot), 

tokoh (penokohan), latar (setting), sudut pandang, dan amanat. 

a) Tema 

Kejelasan pengertian tema akan membantu usaha penafsiran dan 

pendeskripsian pernyataan tema sebuah fiksi. Stanton (1965: 20) dan Kenny 
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(1966: 88) mengemukakan bahwa tema (theme) adalah makna yang dikandung 

oleh sebuah cerita. Sedangkan menurut Baldic (2001: 258) mengemukakan bahwa 

tema adalah gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau 

yang secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun (yang 

banyak ditemukan) implisit lewat pengulangan motif. Tema adalah gagasan dasar 

umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks 

sebagai struktur semantis dan yang menyangkut  persamaan-persamaan atau 

perbedaan-perbedaan (Hartoko & Rahmanto, 1986: 142). 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas. Jadi, tema adalah gagasan (makna) 

dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan 

bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan 

biasanya dilakukan secara implisit. 

b) Alur (Plot) 

Stanton (1965: 14) mengemukakan bahwa plot adalah cerita yang berisi 

urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 

Kenny (1966: 14) mengemukakan plot sebagai peristiwa-peristiwa yang 

ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Jauh 

sebelumnya, seperti ditunjukkan diatas. Foster jauh-jauh juga telah 

mengemukakan hal yang senada. Plot, kata Forster (1927: 93) adalah peristiwa-

peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas.  
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c) Penokohan 

Tokoh cerita (character), sebagaimana dikemukakan Abrams (1999: 32-33) 

adalah orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dala tindakan. Tidak 

berbeda halnya dengan Abrams, Baldic (2001: 37) menjelaskan bahwa tokoh 

adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama, sedangkan 

penokohan (characterization) adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau 

drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk 

menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakannya. 

d) Latar 

Latar (setting) yang disebut juga sebagai landas tumpu, menunjuk pada 

pengertian tempat, hubungan waktu sejarah, dan lingkungan sosial tepat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams, 1999: 284). Stanton 

(1995) mengelompokkan latar, bersama dengan tokoh dan plot, kedalam fakta 

(cerita) sebab ketiga hal inilah yang akan dihadapi dan dapat diimajinasi oleh 

pembaca secara faktual jika membaca sebuah cerita fiksi. Atau, ketiga hal inilah 

yang secara konkret dan langsung membentuk cerita.  

Unsur latar dapat dibedakan menjadi tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, 

dan sosial-budaya. Latar tempat menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 
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Latar sosial-budaya menunjukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dala karya fiksi. 

e) Sudut Pandang 

Sudut pandang menunjukkan pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia 

merupakan cara dan pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana 

untuk menyajikan cerita dalam sebuah fiksi kepada pembaca (Abrams, 1999: 

231). Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, 

teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk menemukan gagasan 

dan cerita. Sudut pandang itu sendiri secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 

dua macam: pesona pertama, first-person, gaya “aku” dan pesona ketiga, third-

person, gaya “dia”. Jadi, dari sudut pandang “aku” atau “dia”, dengan berbagai 

variasinya, sebuah cerita dikisahkan. Kedua sudut pandang tersebut masing-

maisng menunjukkan dan menuntut konsekuensinya sendiri.  

Sudut pandang mempunyai hubungan psikologis dengan pembaca. Pembaca 

membutuuhkan persepsi yang jelas tentang sudut pandang cerita. Pemahaman 

pembaca terhadap sebuah novel akan dipengaruhi oleh kejelasan sudut 

pandangnya. Pemahaman pembaca pada sudut pandang akan menentukan 

seberapa jauh persepsi dan penghayatan, bahkan juga penilaian terhadap cerita 

yang bersangkutan (Stevick, 1967: 86). 

f) Amanat 

Secara umum moral atau amanat menunjukkan pada pengertian (ajaran 

tentang) baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Moral dala karya sastra 
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biasanya menceritakan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Pada intinya moral merupakan representasi 

ideology pengarang (Nurgiyantoro, 2013: 429-430). 

Menurut Nurhadi (2016: 94), cerpen dibangun dari unsur-unsur, seperti alur, 

tokoh, latar, sudut pandang penceritaan, gaya bahasa, tema dan amanat. Dari 

unsur-unsur cerpen tersebut, peneliti ingin memberi batasan pada unsur latar 

dalam cerpen. Latar atau juga disebut setting adalah gambaran tempat, dan segala 

situasi di tempat terjadinya peristiwa. Latar mempunyai 3 unsur utama, yaitu 

waktu, tempat dan suasana. 

1. Waktu 

Untuk waktu dalam cerita memilki empat kemungkinan, yakni waktu kini, 

masa lalu, masa depan, dan waktu tak tentu. 

2. Tempat 

Unsur tempat dibedakan menjadi tiga, yaitu tempat yang kita kenal, tempat 

yang tidak kita kenal dan tempat khayalan. Tempat kita kenal biasanya 

tempat yang diketahui oleh pembaca karena mungkin cerita terjadi di daerah 

atau di negara pembaca. Tempat yang tidak kita kenal, biasanya tempat yang 

tidak banyak diketahui pembaca karena mungkin mengambil tempat diluar 

negeri. Tempat khayalan, merupakan tempat yang tidak diketahui siapapun 

karena tempat tersebut hanya khayalan pengarang. 
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3. Suasana 

Unsur suasana merupakan unsur yang membuat hidup suatu cerita. Terdapat 

tiga kemungkinan suasana dalam cerita, yaitu suasana alamiah, suasana sosio-

kultural, dan suasana batiniah. Suasana alamiah merupakan suasana ynag 

berhubungan dengan alam, misal suasana di pegunungan, suasana di 

perkotaan. Suasanan sosio-kultural adalah suasana yang berkaitan dengan tata 

cara hidup, adat istiadat, dan keyakinan. Suasana batiniah adalah suasana 

sebagai akibat pengaruh interaksi antartokoh atau antara tokoh dengan 

lingkungannya. 

 

2.1.3 Hakikat Minat Baca 

2.1.3.1 Pengertian Minat 

Minat adalah kecenderungan hati, gairah dan keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 583). Dari hal tersebut, kita 

ketahui minat dapat muncul berawal dari diri siswa sendiri. Lingkungan sekolah 

dan lingkungan tempat tinggalnya juga dapat mempengaruhi munculnya minat 

baca siswa. 

Dikatakan oleh Krapp, Hidi dan Renninger (dalam Hera, Agus dan Puji, 

2009: 3.3) bahwa minat merupakan aspek penting motivasi yang mempengaruhi 

perhatian, belajar, berpikir, dan berprestasi. Untuk lebih jelasnya, mereka 

mengemukakan beberapa pengertian minat sebagai berikut: 
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1. Minat Pribadi 

 Minat ini ditujukan pada susatu kegiatan khusus yang dipilih atau menjadi 

kesukaannya dan dianggap penting untuk dirinya. 

2. Minat Situasional 

 Minat ini ditimbulkan oleh kondisi atau faktor-faktor lingkungan dan dapat 

berkembang menjadi minat pribadi. Misalnya, pengalaman seseorang 

membaca cerita rakyat yang lama-lama membuatnya tertarik pada buku 

cerita. 

3. Minat Sebagai Keadaan Psikologis 

 Minat sebagai keadaan psikolgis menggambarkan pandangan yang interaktif 

dan berkaitan dengan minat, pada saat minat pribadi seseorang saling 

berinteraksi dengan lingkungan untuk menghasilkan suatu keadaan psikologis 

dari minat pada diri seseorang. 

Penelitian ini memfokuskanpada minat pribadi siswa atau yang menjadi 

kesenangan dan sudah menjadi kebutuhan siswa sehari-hari. Minat siswa terhadap 

kegiatan yang membuat mereka tertarik yaitu minat terhadap buku bacaan. 

Minat anak dalam perkembangannya pasti memiliki sesuatu yang 

mendukung untuk berkembang. Frymeir (dalam Rahim 2008: 28) 

mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi perkembangan minat anak. 

Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:  

a. Pengalaman sebelumnya; siswa tidak akan mengembangkan 

sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. 

b. Konsepsinya tentang diri; siswa akan menolak informasi yang 

dirasa mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima 
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informasi yang dipandang berguna dan membantu 

meningkatkan dirinya. 

c. Nilai-nilai; minat siswa akan timbul jika sebuah mata pelajaran 

disajikan oleh orang yang berwibawa. 

d. Mata pelajaran yang bermakna; informasi yang mudah dipahami 

oleh anak akan menarik minat mereka. 

e. Tingkat keterlibatan tekanan; jika siswa merasa dirinya 

mempunyai beberapa tingkat piilihan dan kurang tekanan, minat 

membaca mereka mungkin lebih tinggi. 

f. Kekompleksitasan materi pelajaran; siswa yang lebih mampu 

secara intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik 

pada hal yang lebih kompleks. 

 

2.1.3.2 Pengertian Membaca 

Membaca memiliki pengertian yang beragam. Dalam artian sempit, 

membaca adalah kegiatan memahami makna yang terdapat dalam tulisan. 

Sedangkan dalam artian luas, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara 

kritis-kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman 

menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian  terhadap keadaan, 

nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. (Nurhadi, 2016: 2) 

Menurut Hodgson (dalam Tarigan 2008: 7), pengertian membaca adalah 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 

tulis. Kegiatan membaca akan menjadi suatu kebutuhan ketika kita berkeinginan 

untuk mengetahui isi/informasi dari sebuah bacaan. Membaca juga merupakan 

salah satu kegiatan utama dalam proses belajar mengajar di sekolah.  Rahim 

(2008: 2) menjelaskan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit 

yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 
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Rahim (2008: 3) mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup: (1) 

membaca merupakan suatu proses, yaitu informasi dari teks dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk 

makna; (2) membaca adalah strategis, yaitu pembaca yang efektif menggunakan 

berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka 

mengkonstruk makna ketika membaca; dan (3) membaca merupakan interaktif, 

yaitu orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat akan menemui 

beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca harus mudah dipahami 

sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 

Membaca, dalam penelitian ini merupakan membaca pemahaman, yaitu 

membaca untuk proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan 

dengan isi bacaan yang dibaca. 

2.1.3.3 Tujuan Membaca 

Membaca pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang pastinya setiap orang 

berbeda. Blanton dkk. dan Irwins dalam burns dkk. (dalam Rahim, 2008: 11), 

menyebutkan beberapa tujuan membaca yang guru seharusnya menyusunnya 

untuk membantu siswa menyusun tujuan membaca mereka sendiri. Tujuan 

tersebut antara lain:  

1) Kesenangan 

2) Menyempurnakan membaca nyaring 

3) Menggunakan strategi tertentu 

4) Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik 
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5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya 

6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis 

7) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi 

8) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks 

9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Rivers dan Temperly (dalam Somadayo, 2011: 10-11) menyebutkan 

tujuh tujuan utama dalam membaca, yaitu: 

a. memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran 

tentang suatu topik; 

b. memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu 

tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari misalnya, 

mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga; 

c. berakting dalam sebuah drama, bermain game, menyelesaikan 

teka-teki; 

d. berhubungan dengan teman-teman misalnya surat menyurat atau 

untuk memahami surat-surat bisnis; 

e. mengetahui kapan dan dimana sesuatu akan terjadi atau apa yang 

tersedia; 

f. mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi 

sebagaimana dilaporkan dalam koran, majalah, laporan; 

g. memperoleh kesenangan atau hiburan. 
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Selanjutnya Tarigan (2008: 9) menyatakan bahwa tujuan utama dalam 

membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi mencakup isi, serta 

memahami makna bacaan. Berikut ini dikemukakan beberapa tujuan membaca 

mencakup: 

a. membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-

penemuan yang telah dilakukan, membaca seperti ini disebut 

membaca untuk memperoleh rincian atau fakta-fakta (reading for 

detail or facts); 

b. membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik 

yang baik dan menarik, membaca seperti ini disebut membaca 

untuk memperoleh ide-ide utana (reading for main ideas); 

c. membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi 

pada bagian cerita, membaca seperti ini disebut membaca untuk 

mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for 

swquence or organization); 

d. membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para 

tokoh merasakan seperti cara itu, membaca seperti ini disebut 

membaca untuk menyimpulkan inferensi (reading for reference); 

e. membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

(reading for classify); 

f. membaca untuk menilai atau membaca untuk mengevaluasi 

(reading for evaluate); dan 

g. membaca untuk membandingkan atau membaca untuk 

mempertentangkan (reading to compare or contrast). 

 

Menurut Podek dan Saracho (dalam Somadayo, 2011: 7) 

mengungkapkan bahwa membaca merupakan proses perolehan makna dari barang 

cetak. Menurutnya ada dua cara yang dapat dilakukan pembaca dalam 

memperoleh makna dari barang cetak: (1) secara langsung, yaitu menghubungkan 

ciri penanda visual dari tulisan dengan makna; (2) secara tidak langsung, yaitu 

mengidentifikasi bunyi dalam kata dan menghubungkan dengan makna. Dari 

penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan membaca adalah untuk 

mengetahui makna dari suatu bacaan yang dibaca. 
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Berdasarkan tujuan membaca yang telah diketahui, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan membaca adalah: (1) Untuk dijadikan hiburan atau kesenangan; (2) 

Untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan; (3) Untuk menambah wawasan 

terbaru; (4) Untuk mengembangkan pengetahuan atau topik yang sedang terjadi; 

(5) Untuk menjawab pertanyaan yang muncul karena rasa ingin tahu. 

2.1.3.4 Jenis-Jenis Membaca 

Menurut Tarigan (2008) membagi jenis membaca menjadi 4, yaitu 

membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca telaah isi, membaca telaah 

bahasa. 

a) Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalahsuatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seseorang pengarang. Menurut Moulton (1970: 15) menyatakan bahwa pada 

membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif auditory 

memory (ingatan pendengaran) dan motor memory (ingatan yang bersangkut paut 

dengan otot-otot kita). Jadi, membaca nyaring yang baik menuntut agar pembaca 

memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia 

haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para 

pendengar. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring pada kelas IV SD 

adalah memahami bahan bacaan pada tingkat dasar dan kecepatan mata dan suara 

(tiga patah kata dalam satu detik). Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang 

pembaca haruslah menguasai keterampilan-keterampilan persepsi (penglihatan 
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dan daya tangkap) sehingga dia mengenal/memahami kata-kata dengan cepat dan 

tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud 

pengarang, membaca biasanya mempergunakan berbagai cara antara lain: dia 

menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas; dia 

menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya; dia menerangkan kesatuan-

kesatuan kata-kata yang tepat dan baik; menghubungkan ide-ide yang bertautan 

dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai; 

menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. 

b) Membaca dalam Hati 

Tujuan utama membaca dalam hati (silent reading) adalah untuk 

memperoleh informasi. Latihan membaca dalam hati haruslah dimulai sejak anak-

anak sudah dapat membaca sendiri. Pada tahap ini, anak haruslah dilengkapi 

dengan bacaan tambahan, yang penekanannya diarahkan pada keterampilan 

menguasai isi bacaan, sehingga memperoleh serta memahami ide-ide dengan 

usahanya sendiri. Setelah membaca dalam hati, guru dapat menyuruh serta 

mendorong para pelajar mengutarakan yang telah mereka baca, dan hal ini 

memudahkan pengujian pertumbuhan daya pemahaman dan apresiasi mereka 

(Cole, 1950: 244-245). 

Garis besarnya membaca dalam hati dibagi menjadi 2 hal yaitu, membaca 

ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. 

Dimana objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat 

mungkin. Isi dan bahan bacaan yang menjadi tujuan dan tuntutan kegiatan 

membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan 
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cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. 

membaca ekstensif meliputi membaca survei (survey reading), membaca sekilas 

(skimming), dan membaca dangkal (superficial reading). 

Sedangkan membaca intensif adalah studi saksama, telaah teliti, dan 

penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas 

yang pendek kira-kira dua sampai empat halaman setiap harinya. Membaca 

intensif pada hakikatnya memerlukan teks yang panjangnya tidak lebih dari 500 

kata (yang dapat dibaca dalam jangka waktu dua menit dengan kecepatan kira-kira 

lima kata dalam satu detik). Tujuan utama adalah untuk memperoleh sukses dalam 

pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris 

atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat 

emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga sarana-

sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keterampilan yang 

dituntut pada membaca dalam hati pada siswa kelas IV SD adalah mengerti serta 

memahami bahan bacaan pada tingkat dasar dan kecepatan mata dalam membaca 

tiga kata per detik. 

c) Membaca Telaah Isi 

Menelaah isi sesuatu bacaan menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan 

berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan bacaan. 

Membaca telaah ini menuntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang 

menyeluruh. Membaca teliti membutuhkan sejumlah keterampilan, antara lain: 

survei yang cepat untuk memperhatikan/melihat organisasi dan pendekatan 

umum; membaca secara saksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk 
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menemukan kalimat-kalimat judul dan perincian-perincian penting; dan 

penemuan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau artikel. 

d) Membaca Telaah Bahasa 

Pada hakikatnya, segala sesuatu terlebih-lebih sesuatu yang konkret itu 

sendiri atas bentuk dan isi, atau form and meaning, atas jasmani dan rohani. 

Begitu pula dengan bacaan, yang terdiri atas isi (content) dan bahasa (language). 

Isi dianggap sebagai yang bersifat rohaniah, sedangkan bahasa sebagai yang 

bersifat jasmaniah. Keduanya merupakan dwi tunggal yang utuh. Keserasian 

antara isi dan bahasa sesuatu bahan bacaan yang mencerminkan keindahan serta 

kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula: membaca bahasa 

(asing) atau (foreign) language reading, dan membaca sastra (literary reading). 

Tujuan utama dalam membaca bahasa ini adalah memperbesar daya kata 

(increasing word power) dan mengembangkan kosa kata (developing vocabulary).  

Berdasarkan jenis-jenis membaca diatas, membaca dalam penelitian ini 

merupakan membaca pemahaman, yaitu membaca untuk proses pemerolehan 

makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan yang dibaca. 

2.1.2.5 Pengertian Minat Baca  

Tampubolon (2014: 141) menjelaskan bahwa minat baca merupakan 

kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenali huruf dan menangkap makna 

dari tulisan tersebut. Kemudian Dalman (2014: 141) mengemukakan minat baca 

merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung 

dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang 



 

27 
 

 
 

dituangkan dalam bacaan itu.Selanjutnya Rahim (2008: 28) menjelaskan bahwa 

minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat baca kuat akan diwujudkannya dalam 

kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadaran sendiri. 

Setelah mengetahui beberapa pendapat mengenai minat baca tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa minat baca merupakan keinginan yang kuat dari diri 

seseorang untuk menemukan makna dan informasi atau keinginan membaca 

dengan penuh kesadaran. Dalman (2014: 142) menyebutkan bahwa minat baca 

ditentukan beberapa faktor, yaitu: 

1. Lingkungan keluarga 

Sebaiknya ditengah kesibukannya, orang tua meluangkan waktu untuk 

menemani anaknya membaca buku, karena hal ini baik untuk meningkatkan 

kreativitas anak. 

2. Kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif 

Kegiatan membaca yang tidak tercantum secara tegas dalam kurikulum pada 

suatu bahan kajian, serta guru atau tenaga kependidikan yang tidak memberi 

motivasi pada peserta didik akan berpengaruh pada cara berpikir siswa. Hal 

ini penting, untuk melatih berpikir kritis, menganalisa persoalan dan 

sebagainya. 

3. Infastruktur masyarakat yang kurang mendukung peningkatan minat baca 

masyarakat 
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Kurangnya minat baca masyarakat dapat dilihat dalam sehari-hari baik 

disekitar kita ataupun lingkungan masyarakat. Banyak dari mereka lebih 

memilih menghabiskan uang untuk pergi ke tempat hiburan daripada 

membeli buku. Mereka akan pergi ke perpustakaan hanya ketika mereka 

membutuhkan saja. 

4. Keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan 

Sebaiknya pemerintah lebih memfasilitasi perpustakaan di tiap-tiap daerah, 

jangan hanya mengadakan perpustakaan dipuast kota yang mungkin sedikit 

sulit dijankau masyarakat menengah kebawah atau warga desa. 

Harjanto (2011: 42-68) tips menumbuhkan minat baca pada anak yaitu: (1) 

membiasakan membaca buku sejak anak dalam kandungan; (2) membiasakan 

membaca buku setelah anak lahir; (3) orangtua menjadi model/panutan bagi anak; 

(4) menjadikan buku sebagai pusat informasi; (5) mengajak anak ke toko buku 

atau perpustakaan; (6) membeli buku yang sesuai minat dan hobi anak; (7) 

mengatur keuangan dalam membeli buku; (8) menukar buku dengan teman; (9) 

memberi hadiah yang memperbesar semangat membaca; (10) menjadikan buku 

sebagai hadiah untuk anak; (11) membuat buku sendiri; (12) menempatkan buku 

pada tempat yang mudah dijangkau; (13) menunjukkan penghargaan kepada buku 

dan kegiatan membaca; (14) menjadi orangtua yang gemar bercerita; (15) 

menonton film dan membeli bukunya; dan (16) membuat perpustakaan keluarga. 

Sedangkan minat yang berkembang pada anak karena hal berikut: (a) minat 

tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental; (b) minat bergantung pada 

kesiapan belajar; (c) minat diperoleh dari pengaruh budaya; (d) minat dipengaruhi 
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oleh bobot emosi; (e) minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-

anak.Minat baca pada diri seseorang sebaiknya dikembangkan mulai dari masih 

kecil agar ketika beranjak dewasa dia sudah memiliki minat baca yang baik. Ada 

beberapa cara untuk menumbuhkan minat baca, Dalman (2014: 146) 

menjelaskannya sebagai berikut: 

1. Bacakan buku sejak anak lahir. Masa perkembangan otak manusia sangat 

pesat ketika masa 0-2 tahun, bila anak sudah dikenalkan membaca sejak dini 

maka kelak akan memiliki minat baca yang tinggi. 

2. Dorong anak bercerita tentang apa yang didengar atau yang telah dibacanya. 

Buku bacaan akan menjadi kebutuhan anak untuk menginterpretasikan isi 

bacaan yang menuntut anak untuk membacanya berulang-ulang. 

3. Ajak anak ke toko buku/perpustakaan. Perkenalkan anak dengan keragaman 

bahan bacaan sehingga menumbuhkan keingintahuan yang besar terhadap 

bahan bacaan yang mereka lihat. Ketersediaan bahan bacaan memungkinkan 

anak memilih sesuai minat dan kepentingan yang akan meningkatkan minat 

bacanya. 

4. Beli buku yang menarik minat anak dan sisihkan uang untuk membeli buku. 

Atau dengan membelikan buku dari film yang ditontonnya agar membiasakan 

anak untuk membaca, tidak hanya menonton film. 

5. Ciptakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan bacaan yang beragam akan 

menciptakan kondisi dimana buku menjadi kebutuhan sehari-hari. 

6. Tukar buku dengan teman. Ini akan meningkatkan rasa ketertarikan dengan 

bahan bacaan lain. 
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7. Hilangkan penghambat seperti televisi/playstation. Sebaiknya, menonton 

televisi dan bermain playstation dibatasi waktunya agar anak tidak terlalu 

kecanduan, serta beri mereka pendampingan. 

8. Beri hadiah (reward) untuk memperbesar semangatnya membaca.Jadikan 

buku sebagai hadiah untuk anak. Selain anak akan semakin semangat 

membaca, mereka juga dituntut untuk menghargai pembelian atau pemberian 

dari orang lain. 

9. Peningkatan minat baca dapat juga dilakukan dengan beberapa cara. 

Beberapa caranya, dapat dengan: a) menyesuaikan bahan bacaan dan b) 

pemilihan bahan yang baik. 

10. Memiliki minat dan kesadaran yang tinggi terhadap membaca. Hal ini akan 

mendorong seseorang untuk membaca suatu bacaan. 

11. Menyediakan waktu untuk membaca. Kegiatan ini sangat penting, karena 

akan menumbuhkan kegiatan membaca yang teratur disela-sela kesibukan. 

Faktor penghambat minat baca anak berasal dalam lingkungan keluarga 

sendiri dan dari luar lingkungan keluarga. Faktor yang menghambat minat baca 

anak menurut Harjanto (2011, 69-79), yaitu: 

1. Hambatan dari lingkungan keluarga. Orang tua yang tidak suka membaca dan 

tidak memberi contoh, akan berdampak buruk bagi proses pendidikan dan 

pembelajaran anak karena orangtua adalah guru pertama bagi anak. 

Kurangnya waktu orangtua bersama anak akan mempengaruhi perkembangan 

minat baca anak, jadi luangkan waktu untuk menemani anak belajar. 
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2. Hambatan dari lingkungan sekolah. Masih banyak sekolah yang kurang 

menjunjung tinggi kebiasaan membaca, guru hanya terfokus pada materi-

materi penunjang ujian. Solusinya, orangtua harus lebih selektif dalam 

memilihkan sekolah untuk anaknya dan sebaiknya setiap sekolah memiliki 

waktu sendiri untuk anak membaca buku di perpustakaan. 

3. Hambatan dari lingkungan masyarakat. Masyarakat masih belum 

menganggap bahwa membaca itu penting dan menjadi kemajuan bersama. 

Pemerintah bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya membaca, 

khususnya di daerah-daerah yang masih sulit terjangkau buku bacaan. 

4.  Hambatan dari keterbatasan akses buku. Dimana daya beli buku masyarakat 

masih rendah karena pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kurang optimal. 

 

2.1.4 Hakikat Kebiasaan Membaca 

Kebiasaan adalah kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik maupun 

mental dan telah mendarah daging pada diri seseorang. Suatu kegiatan dapat 

dikatakan menjadi kebiasaan jika berlangsung lama dan diulang-ulang. Jika dilihat 

dari segi kemasyarakatan, maka dapat juga diartikan bahwa kebiasaan adalah 

kegiatan atau sikap, yang telah membudaya dalam masyarakat. Dengan demikian, 

kebiasaan berarti bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Membaca merupakan 

kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan. 

Seperti kebiasaan lainnya, kebiasaan membaca juga memerlukan waktu yang lama 

dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam kebiasaan membaca harus ada dua 

aspek penting yaitu minat dan keterampilan membaca. Kalau salah satu aspek 
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tidak berkembang, maka kebiasaan membaca sudah pasti tidak akan berkembang. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membaca merupakan 

kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang dan telah 

membudaya dalam suatu masyarakat. (Tampubolon, 2015: 227-228). 

Kebiasaan-kebiasaan akan tampak berubah setelah siswa mengalami proses 

belajar. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon 

dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, 

kebiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena 

proses penyusutan/pengurangan inilah, muncul suatu pola tingkah laku baru yang 

relatif menetap dan otomatis. (Syah, 2003: 120-121) 

Kebiasaan membaca yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu 

kebiasaan yang jadi kebutuhan bagi siswa. Seperti kebutuhan akan makan dan  

minum, apabila membaca dijadikan sebagai kebutuhan, maka tidak sulit bagi 

siswa untuk selalu gemar membaca. Dari kebutuhan akan membaca tersebut, 

siswa akan memiliki kebiasaan membaca. 

Lebih spesifik Hikmat (2014: 17) merinci konsep kebiasaan membaca 

menjadi 12 aspek. Kedua belas aspek itu dipergunakan untuk memperoleh data 

deskriptif dalam penelitian yang di lakukan, yakni mencakup: 

1. Kesenangan membaca 

2. Frekuensi membaca 

3. Jumlah buku yang dibaca dalam waktu tertentu 

4. Asal buku bacaan diperoleh 

5. Frekuensi mengunjungi perpustakaan 
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6. Macam buku yang disenangi 

7. Frekuensi membaca surat kabar 

8. Hal berlangganan surat kabar 

9. Bagian surat kabar yang senang dibaca 

10. Hal berlangganan majalah 

11. Jenis majalah yang dilanggani 

12. Majalah yang paling senang di baca 

Berdasarkan pengertian kebiasaan membaca diatas, orang yang mempunyai 

minat baca kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan 

bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Seseorang terbiasa 

membaca karena berawal dari keinginan diri sendiri yang lama-lama akan menjadi 

kebiasaan membaca. Setelah memiliki kebiasaan membaca yang baik, maka dia 

akan lebih cepat mengerti isi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Informasi yang 

terdapat dalam bacaan akan mudah dimengerti karena pembaca sudah terbiasa 

untuk mencari informasi pada suatu bacaan. Termasuk juga ketika seseorang 

membaca cerpen, seseorang yang terbiasa membaca cerpen akan dengan mudah 

menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen, miisalnya latar. 

 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

Karakteristik siswa SD dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Anak SD Senang Bermain.    

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk kelas rendah. Guru SD 
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seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran 

yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang saling 

antara mata pelajaran serius seperti IPA, Matematika, dengan pelajaran yang 

mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). 

2. Anak SD Senang Bergerak.  

Orang dewasa dapat duduk berjam‐jam, sedangkan anak SD dapat duduk 

dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 

bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, 

dirasakan anak sebagai siksaan.  

3. Anak usia SD Senang Bekerja dalam Kelompok.    

Anak usia SD dalam  pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka 

belajar aspek‐ aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar 

memenuhi aturan‐ aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung 

pada diterimanya dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar 

bersaing dengan orang lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga dan 

membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar 

keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau 

belajar dalam 6 kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk 
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kelompok kecil dengan anggota 3‐4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan 

suatu tugas secara kelompok.  

4. Anak SD Senang Merasakan atau Melakukan/memperagakan Sesuatu 

Secara Langsung.    

Ditunjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep‐ konsep baru dengan konsep‐konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk konsep‐konsep tentang angka, ruang, waktu, 

fungsi‐fungsi badan, pera jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. 

Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai 

contoh anak akan lebih memahami tentang arah mata angin, dengan cara 

membawa anak langsung keluar kelas, kemudian menunjuk langsung setiap arah 

angina, bahkan dengan sedikit menjulurkan lidah akan diketahui secara persis dari 

arah mana angina saat itu bertiup.  

(Krisdaning217; 2012; Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar; 

(http://krisdaning217.blogspot.co.id/2012/04/karakteristik-anak-usia-sekolah-

dasar.html); diakses tanggal 20 Juli 2017.) 

 

 

 

http://krisdaning217.blogspot.co.id/2012/04/karakteristik-anak-usia-sekolah-dasar.html
http://krisdaning217.blogspot.co.id/2012/04/karakteristik-anak-usia-sekolah-dasar.html
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Berdasarkan karakteristik tersebut, maka karakteristik siswa SD terhadap 

kegiatan membaca dapat disimpulkan sebgai berikut: 

1. Anak SD Senang Bermain.    

Kegiatan membaca dapat dijadikan sebagai bagian dari aktivitas bermain 

siswa. Sebaiknya buku tersebut terlihat menarik dan berisi lebih banyak 

permainan. Biasanya, kegiatan ini berlaku untuk siswa kelas awal. 

2. Anak SD Senang Bergerak.  

Setiap siswa memiliki kebiasaan sendiri dalam mengikuti pembelajaran, ada 

siswa yang cara belajarnya dengan diam mendengarkan dan ada juga yang senang 

mengikuti pembelajaran dengan beraktivitas. Begitu juga dengan kegiatan 

membaca, karena anak sd senang bergerak guru bisa mengajak siswa untuk 

membaca ke perpustakaan. Sehingga siswa tidak hanya berdiam diri di dalam 

kelas saja. 

3. Anak usia SD senang bekerja dalam kelompok.    

Selain siswa diajak untuk membaca ke perpustakaan, ada baiknya guru 

membagi mereka secara berkelompok. Kegiatan bekelompok dapat juga 

dilakukan, misal masing-masing kelompok membaca buku yang berbeda jenis. 

Kemudian masing-masing kelompok nantinya bertukar informasi yang mereka 

peroleh. Dengan begitu, kegiatan membaca tidak terasa membosankan. 

4. Anak SD senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara 

langsung.    

Agar siswa semakin tertarik dan memiliki minat terhadap membaca, guru 

dapat mengajak siswa untuk mempergakan isi bacaan. Misal, dengan melakukan 
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kegiatan drama yang berasal dari buku cerita yang mereka baca. Dengan 

melakukan hal tersebut, ketertarikan siswa untuk mengetahui isi buku semakin 

besar dan jika diulang-ulang memungkinkan siswa memiliki kebiasaan membaca 

buku yang baik. 

 

2.2 KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini menggunakan metode yang tidak sama dengan penelitian yang 

dijadikan kajian dengan variabel yang digunakan yaitu minat baca dan kebiasaan 

membaca. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan tentang minat  baca 

dan kebiasaan membaca yang mendukung penelitian ini antara lain: 

Bagan 2.1 

Kerangka Teoretis 

Minat Baca 

Dorongan untuk memahami 

kata demi kata dan isi yang 

terkandung dalam teks bacaan 

tersebut, sehingga pembaca 

dapat memahami hal-hal yang 

dituangkan dalam bacaan itu 

(Dalman, 2014: 141) 

Kebiasaan Membaca  

Kegiatan membaca yang telah 

mendarah daging pada diri 

seseorang dan telah 

membudaya dalam suatu 

masyarakat. 

(Tampubolon, 2015, 228) 

Kemampuan 

Mengidentifikasi Latar 

Cerpen 
Latar atau juga disebut 

setting adalah gambaran 

tempat, dan segala situasi 

di tempat terjadinya 

peristiwa. Latar 

mempunyai 3 unsur 

utama, yaitu waktu, 

tempat dan suasana. 

(Nurhadi, 2016; 94) 
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2.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Simatupang dalam jurnal bahasa 

Vol. 1 No. 1 2012  dengan judul Hubungan Minat Baca Cerpen Anak 

Dengan Kemampuan Mengarang Cerita Pendek Oleh siswa Kelas V SD 

Swasta Setia Budi Kecamatan Perbaungan Tahun Pembelajaran 

2010/2011. Hasil penelitiannya adalah: 1) minat baca cerpen siswa kelas V 

SD Swasta Setia Budi cukup, dengan skor rata-rata 54,73, 2) kemampuan 

mengarang cerita siswa kelas V SD Swasta Setia Budi cukup, dengan skor 

rata-rata 60,67 dan tingkat kemampuan 60,67%, 3) terdapat hubungan 

minat baca cerpen anak dengan  kemampuan mengarang cerita pendek 

dengan hasil signifikan 0,604 > 0,361. 

2.2.2. Penelitian oleh Nurul Safitri, Kaswari dan Syamsiati dalam jurnal 

Pendidikan dan Pengembangan Vol. 2 No. 9 2013 dengan judul Korelasi 

Antara Minat Membaca Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 03 

Pontianak Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang signifikan 

minat membaca siswa kelas V SDN 03 Pontianak Selatan yaitu 80,32%. 

2.2.3. Penelitian oleh Amin Prasetyo Aji dalam jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol. 2 No. 6 Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2015 

dengan judul Pengaruh Kebiasaan Mmebaca dan Tingkat Perhatian Orang 

Tua Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas III SD Se 

Gugus Kartini Rowokele Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasilnya 

ada pengaruh yang positif dan signifikan kebiasaan membaca terhadap 

prestasi belajar siswa dengan thitung= 2,710 dan  = 0,000, ttabel= 1,66. 
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2.2.4. Penelitian oleh Mulyono dalam NOSI Vol. 2 No. 4 tahun 2014 dengan 

judul Korelasi Antara Kebiasaan Membaca Dengan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas VI SDN Josari Kabupaten Ponorogo. 

Hasil pada perhitungan kebiasaan membaca berada pada kategori baik, 

yaitu 76,85% dan kemampuan membaca pemahaman pada kategori baik 

yaitu 75,42%. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa, 

yaitu 0,856. 

2.2.5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rangga Aditya dalam jurnal 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 1 Tahun ke-5 2016 dengan judul 

Hubungan Antara Minat Baca Dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V 

SD Gugus III Seyegan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan anatara minat baca dengan 

prestasi belajar IPS, yaitu rhitung>rtabel 0,311 > 0,176. 

2.2.6. Penelitian yang dilakukan oleh Micheal Owusu dan Acheaw dalam jurnal 

Ririn Anggraini dalam jurnal Library Philosophy and Practice(e-journal) 

Paper 1130 University of Nebraska 2014 dengan judul “Reading Habits 

Among Students and its Effect on Academic Performance: A Study of 

Students of Koforidua Polytechnic”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

62,5% dari responden mengakui pentingnya membaca dan 

mengatakanmembaca membantu mereka untuk mengekspresikan diri lebih 

baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

pandangan bahwa kebiasaan membaca memiliki efek pada kinerja 
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akademik dan bahwa ada hubungan langsung antara kebiasaan membaca 

danprestasi akademik. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa 

kemalasan adalah salah satu rintangan dasarmembaca di kalangan 

responden. 

2.2.7. Penelitian yang dilakukan oleh Anand S., Anand Y dan Kenchakkanavar 

dalam jurnal Research Scholar Vol. 3 Issue 4 University of Agricultural 

Science tahun 2015 dengan judul “Reading Habits by the Students of 

Karnataka Science College, Dharwad: A Study”. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas 127 siswa (51,64%) menikmati membaca, 

79 (32,11%) responden sangat menikmati membaca, 32 (13%) responden 

menjawab hanya apa-apa dan selain kategori ini 8 (03.25%) respnden tidak 

menikmati membaca. Ini memperlihatkan bahwa Kebiasaan membaca 

disana mempengaruhi perkembangan pembelajaran dan kemajuan 

teknologi. 

2.2.8. Penelitian yang dilakukan oleh Zurina Khairudin dalam jurnal 

International Education Studies Vol.6 No. 11 Universiti Zainal Abidin 

tahun 2013 dengan judul “A Study of Students’ Reading Interest in a 

Second Language”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi minat baca siswa berdasarkan jenis kelamin. Membaca 

memilki kepentingan yang penting dalam meningkatkan keberhasilan 

siswa di sekolah, karena itu siswa harus memiliki minat membaca yang 

tinggi. 
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2.4 KERANGKA BERPIKIR 

Membaca merupakan salah satu kegiatan utama dalam belajar mengajar 

selain itu, membaca juga merupakan sarana terbaik untuk memperluas 

pengetahuan tentang kehidupan, dunia, wawasan global, serta peningkatan 

prestasi. Dengan membaca, siswa juga mampu menciptakan ide-ide atau gagasan 

untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Siswa yang gemar dan 

sering membaca, biasanya memiliki minat membaca yang tinggi. Siswa yang 

sering membaca buku, akan memperoleh banyak informasi dari isi bacaan 

tersebut. Siswa memiliki kebiasaan membaca akan dengan cepat menemukan isi 

dari bacaan, tanpa harus mengulangi bacaan tersebut. Namun bagi siswa yang 

tidak terbiasa membaca, ia harus membaca satu bacaan secara berulang-ulang 

untuk memahami isi bacaan tersebut. 

Kebiasaan membaca seseorang tidak hanya bersumber dari aspek kognitif 

saja, melainkan juga aspek afektif siswa seperti kesadaran, minat, dan lain-lain. 

Pada hakikatnya, tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah 

adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa baik secara lisan maupun 

tulisan. Kemampuan berbahasa tersebut meliputi keterampilan mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Kegiatan membaca yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan lama-lama akan menjadi kebiasaan yang dapat memudahkan 

siswa untuk mengidentifikasi isi dalam bacaan tersebut. Misalnya, ketika siswa 

dihadapkan untuk membaca cerita pendek maka siswa yang memilki minat baca 

tinggi dan terbiasa untuk membaca akan dengan mudah menjelaskan isi dari 

cerpen yang ia baca seperti latar yang ada pada cerpen tersebut. Tidak hanya latar 
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tempat, namun siswa yang terbiasa membaca dapat lebih detail mengidentifikasi 

selain latar tempat, misal waktu dan suasana yang tergambar dalam cerpen 

tersebut. Siswa dapat menjelaskan karena terbiasa untuk mengetahui jenis isi dari 

berbagai bacaan yang ia baca. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kerangka berfikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka Berfikir 

Minat Baca 

a. Perasaan membaca buku 

b. Kebutuhan terhadap membaca 

buku 

c. Ketertarikan terhadap buku 

bacaan 

d. Keinginan membaca buku 

e. Keinginan mencari bahan 

bacaan 

Kebiasaan Membaca  

a. Kesenangan membaca buku 

b. Frekuensi membaca 

c. Asal bacaan diperoleh 

 

Kemampuan 

Mengidentifikasi 

Latar Cerpen 
a. Menemukan latar 

tempat cerpen 

b. Menentukanlatar 

waktu dalam cerpen 

c. Mampu menjelaskan 

suasana dalam 

cerpen 
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2.5 HIPOTESIS PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2013: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis asosiatif yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk 

memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan. Berdasarkan 

hubungan ketiga variabel dan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha: “Adanya hubungan yang positif dan signifikan dari minat baca dengan 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi 

Kota Semarang.” 

Ha: “Adanya hubungan yang positif dan signifikan dari kebiasaan membaca 

dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang.” 

Ha: “Adanya hubungan yang positif dan signifikan dari minat baca dan kebiasaan 

membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kota Semarang.” 

Ha: “Adanya kontribusi dari minat baca terhadap kemampuan mengidentifikasi 

latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang.” 

Ha: “Adanya kontribusi dari kebiasaan membaca terhadap kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota 

Semarang.” 
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Ha: “Adanya kontribusi dari minat baca dan kebiasaan membaca terhadap 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi 

Kota Semarang.” 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas 

IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara minat baca dengan 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang, thitung=8,828 dan ttabel=1,980, dapat dilihat bahwa 

8,828 >1,980dan signifikansi 0,000 <0,05. Minat baca siswa kelas SDN 

Gugus Drupadi Kota Semarang tergolong dalam kategori sangat tinggi , 

terletak pada rentang skor 55,25 < X sebesar 38,46%. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan membaca 

dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang, dengan thitung=4,459 dan ttabel=1,980 dimana 

4,459>1,980 dan signifikansi 0,000 dimana 0,000< 0,05. kategori kebiasaan 

membaca menunjukkan bahwa rata-rata kebiasaan membaca terletak pada 

rentang 27,75 <X ≤ 37,25 yaitu sebesar 47,87% tergolong dalam kategori 

sedang. 

3. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara minat baca dan 

kebiasaan membaca dengan kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa 

kelas IV SDN Gugus Drupadi Kota Semarang dengan nilai Fhitung sebesar 

97,867 dan rtabel 3,090 dimana 97,867 > 3,090 dan  taraf signifikansi 0,000 

dimana 0,000   
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< 0,05. Dengan kemampuan siswa mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas 

IV SDN Gugus Drupadi berada pada kategori baik. 

4. Kontribusi yang diberikan minat baca terhadap kemampuan mengidentifikasi 

latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus Drupadi secara parsial sebesar 

40,57%. 

5. Kontribusi kebiasaan membaca terhadap kemampuan mengidentifikasi latar 

cerpen siswa kelas SDN Gugus Drupadi Kota semarang secara parsial sebesar 

14,22 %. 

6. Kontribusi yang diberikan minat baca dan kebiasaan membaca terhadap 

kemampuan mengidentifikasi latar cerpen siswa kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kota Semarang sebebsar 62,5% dan sisanya berhubungan dengan 

faktor lain. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1 Bagi guru dan orang tua 

Peran orangtua di rumah sangat penting dalam menningkatkan prestasi 

belajar siswa. Tidak hanya itu orang tua juga harus memperhatikan perkembangan 

anaknya terutama dalam membaca yang merupakan  salah satu kegiatan utama 

dalam pembelajaran. Hal yang penting yaitu orangtua harus tahu faktor apa yang 

mempengaruhi minat baca pada anak. Selain orang tua, guru yang merupakan 

orang tua kedua di sekolah juga memiliki peranan untuk mengembangkan 

kemampuan siswanya. Guru juga perlu mengetahui kegiatan-kegiatan yang 

menunjang minat baca dan kebiasaan membaca pada siswa. 
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5.2.2 Bagi siswa 

Siswa hendaknya meningkatkan minat baca dan membiasakan diri untuk 

membaca, misal dengan membaca buku sehari sekali tetapi secara berulang-ulang. 

Dengan begitu, maka membaca akan menjadi kebiasaan yang sudah seperti 

kebutuhan sehari-hari. Apabila minat baca dan kebiasaan membaca siswa sudah 

tinggi, hal ini juga akan meningkatkan siswa dalam kemampuan mengidentifikasi 

latar cerpen. 

5.2.3 Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi atau adanya 

gambaran peneltian yang baru. Penelitian selanjutnya dapat menyertakan variabel-

variabel lain yang dapat mendukung hasil bagaimana meningkatkan kemampuan 

mengidentifikasi latar cerpen. 
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